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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
24o  Mín.

33o  Máx.
18o Mín.

35o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 3,491  (compra) R$ 3,494  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,350  (compra) R$ 3,630  (venda)
EURO   R$ 3,967  (compra) R$ 3,971   (venda)

l Lixo e entulho invadem ruas de JP e moradores temem doenças. Página 5

l Crea faz alerta sobre contratos de profissionais sem habilitação. Página 7

l 34% dos paraibanos declararam Imposto de Renda até agora. Página 8

l Cunha define rito do impeachment; votação será domingo à noite. Página 10

Nublado com 
chuvas ocasionais

CoMéRCIo vAReJIstA

Apenas outras sete das 27 unidades da Federação apresentaram 
resultado positivo nos meses de janeiro e fevereiro.  PÁGInA 15
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Vendas na 
PB têm 2a 
alta seguida

Estado incentiva inclusão 
na agricultura familiar

Ação executada pela Emater promove 
a organização e a conscientização de 
mulheres das áreas rurais.  PÁGInA 13

Mulher rural

ALtA

ALtA

02h41

15h38

o.7m

0.7m

baixa

baixa

09h04

21h51

2.0m

1.9m

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Legislativo

Trauminha

EsportesFoto: Divulgação

Companhia gaúcha 
no Ariano Suassuna

Giovane conduzirá 
a Tocha Olímpica

Show beneficente 
para Vila Vicentina

PL do Governo beneficia produtores
A Assembleia Legislativa aprovou ontem projeto que autoriza a doação 

de terras a famílias de assentados das Várzeas de Sousa.  PÁGInA 3

terraço Cultural da API 
Espaço reabre hoje com 
show do cantor Erick Von 
Sohsten.  PÁGInA 24

DesovA De CARRos Quatro veículos foram localizados no último fim 
de semana em uma área desabitada do município de Conde.  PÁGInA 6

Lava Jato

ex-senador preso 
por corrupção

Relatório final do
CRM revela caos

 PÁGInA 21  PÁGInA 18

 PÁGInA 9 PÁGInA 8

 PÁGInA 24  PÁGInA 17

Belo fará amistoso 
contra o Náutico
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Erick Von Sohsten toca na API 

Ex-jogador correrá 
em Olímpia, na Grécia



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 13 de abril de 2016

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509

Até domingo, poderá acontecer 
tudo, inclusive nada. A frase nonsense, 
que terminou por se tornar uma espé-
cie de ‘máxima’ na política brasileira, a 
partir da música do cancioneiro popu-
lar nordestino, se aplica muito bem a 
este momento que antecede as decisões 
relacionadas à votação do impeachment 
da presidente Dilma Rousseff. As espe-
culações em torno deste fato que mobi-
liza a atenção do Brasil – e também da 
imprensa internacional – dão margem 
para desdobramentos distintos, no caso 
a rejeição do impedimento, pelo Con-
gresso, ou a aceitação das denúncias 
contra a presidente e, consequentemen-
te, a cassação.

A oposição, aí incluída a ala peeme-
debista que é contra o Palácio do Planal-
to, dá como favas contadas a aprovação 
do impeachment. Diz que o mínimo de 
342 votos necessários à tal finalidade 
será superado. Tanto é assim, que até o 
vice-presidente Michel Temer (PMDB), 
conforme vazou nas mídias sociais, já 
tem um discurso pronto para assumir 
o governo. Por outro lado, o governo 
contabiliza, do mesmo modo, já ter su-
perado o número de votos necessários 
– 172 – para barrar o processo, levan-
do ao arquivamento das acusações con-
tra a presidente Dilma. Esta semana, o 
ministro Ricardo Berzoini (Casa Civil) 
veio a público para declinar absoluta 
tranquilidade quanto à questão. Nas 

contas do Planalto, pelo menos 200 par-
lamentares estão a favor da presidente. 
Como está evidente, a matemática não 
bate. Brasília vive, além de uma guer-
ra de nervos, uma batalha de números, 
com os lados contendores declarando 
vitória de véspera.

Como ficou demonstrado pelos úl-
timos acontecimentos envolvendo o de-
bate sobre o impeachment, a oscilação 
entre a certeza da aprovação do impe-
dimento e a certeza da reprovação de 
sua continuidade contamina um lado e 
outro. Claro que o governo não tem uma 
base sólida na Câmara dos Deputados 
– e, óbvio, a debandada da maioria dos 
peemedebistas ratificou essa questão. 
Mas até pouco, o apoio declarado das 
chamadas legendas médias ao Palácio 
do Planalto, entre as quais o PP, o PR ou 
o PSD, parecia ter minimizado o rompi-
mento do PMDB, em termos numéricos. 
Contudo, independentemente do que 
pensa as cúpulas, tais legendas estão 
divididas, o que traz incertezas quanto 
ao resultado final que o Brasil conhece-
rá daqui a dias.

Para usar uma expressão já desbas-
tada pelo tempo, também relacionada 
ao anedotário político, muita água vai 
rolar sob a ponte até lá. Alianças, nego-
ciações, conchavos, pressão e debates 
acalorados ainda vão pontuar e aumen-
tar o clima em Brasília. No fundo, os 
contendores não têm certeza de nada.  

Editorial

Um domingo de expectativa

 

UNInforme

MEnsAgEM CnBBnÃO CuMpRIunOs tRIlhOs

‘FIns ElEItOREIROs’, víRgulA

“Ele cumpriu talvez 5%”. Do 
presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Adriano 
Galdino (PSB), afirmando que 
o prefeito de Campina Grande, 
Romero Rodrigues (PSDB), dei-
xou de realizar muitas ações 
prometidas na campanha de 
2012. Pré-candidato a prefei-
to, Galdino está realizando ple-
nárias na cidade para elaborar 
seu plano de governo. 

Hoje, a Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil 
(CNBB) apresentará, em 
coletiva, a mensagem da 
instituição para as elei-
ções deste ano. O texto foi 
aprovado pela 54ª Assem-
bleia Geral, que acontece 
em Aparecida (SP), cole-
giado que declarou que “a 
crise econômica aperta a 
respiração das famílias”. 

A Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos (CBTU) 
informa à coluna que dos 
R$ 25 milhões liberados 
por meio do Programa de 
Aceleração do Crescimen-
to (PAC) para melhoria do 
sistema em João Pessoa, 
R$ 8 milhões serão execu-
tados este ano. O programa 
aprovou no total R$ 180 
milhões para a capital.  

pp: pARAíBA DECIDE hOjE sOBRE IMpEAChMEnt 
Até o fechamento da coluna, a cúpula nacional do PP ainda não havia anunciado se desem-
barcaria do governo Dilma – o líder da bancada, Aguinaldo Ribeiro, estava em reunião com os 
outros 46 deputados da legenda e com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional. No âmbito 
estadual, o presidente Enivaldo Ribeiro disse que o diretório somente decidirá hoje sua posição. 
Desde domingo, nove diretórios estaduais emitiram nota apoiando o impeachment: SP, MG, DF, 
RS, SC, PR, ES, AC e GO. 

“Considero equivocada”. Do vereador Marco 
Antonio (PHS) sobre a decisão do vice-prefeito 
Nonato Bandeira de não apoiar Luciano Cartaxo 
(PSD). Especulou-se que o vereador chegou 
a se estimular pela liderança estadual do PPS 
no Estado – teria buscado atenção em Brasília, 
com tal objetivo. O vereador, contudo, já havia 
negado essa versão, declinando sua amizade 
com comandante da legenda na Paraíba. 

AChA “EquívOCO”
vAI às RuAs

Gafe ou conspiração?

Não consegui  assistir até ao final, o áu-
dio do vice-presidente Michel Temer, supos-
tamente vazado de modo incidental, uma 
gafe, conforme a mídia comercial privada, 
uma conspiração, segundo os integrantes 
do governo.

A voz era segura de si, tranquila, a desem-
brulhar o enredo preparado, numa espécie de 
discurso de posse, dirigido ao “capital” e aos 
“que trabalham, pedindo a pacificação do país.

Estava lá, um homem vaidoso e cheio de 
si, fascinado pela ideia de subir à rampa, sen-
tar-se na cadeira presidencial.

Naquela apresentação bizarra, não esta-
va presente o estadista, o jurista, o vice-pre-
sidente da República. Naquele áudio, destila-
va-se, sob a frágil capa de verniz do homem 
probo, o veneno do conspirador, do traidor da 
República, que, investido do cargo, a partir 
do voto popular, abdicou integralmente do 
seu estatuto, saiu pela porta dos fundos, mas, 
sem abrir mão de todas as prerrogativas do 
cargo, para dar vazão à sua verdadeira face, 
sob o disfarce de se preservar, de se defender 
da artilharia do governo.

Fico me perguntando se fosse Dilma a 
ter vazado um áudio daquela natureza. Des-
controlada, histérica, despreparada para go-
vernar, diria a mídia brasileira oligopolista. 
Recordemo-nos dos grampos do juiz Sérgio 
Moro, e do modo como os mesmos foram en-
caminhados à mídia, por entrega direta, e a 
maneira como foram utilizados para ampliar 
a fogueira do impeachment.

  Os defensores do golpe têm afirmado que 
há que se ter coragem e ousadia, a fim de que 
se possa avançar num projeto de mudanças 
para o país. Retórica vã. Mestres na arte de 
achacar, os parlamentares, em grande maio-

ria, transformaram a Câmara dos Deputados 
em um palanque, onde promovem o desfile 
macabro do seu amesquinhamento, falta de 
ousadia e coragem para de fato promoverem 
as mudanças indispensáveis ao crescimento 
do país, na preparação de um longo primeiro 
turno que quer alçar ao poder, a chapa Temer 
Eduardo Cunha.

O muro erguido nas imediações do Con-
gresso Nacional, para além de traduzir-se 
numa medida de segurança, é um símbolo 
concreto da divisão na qual o país se acha 
mergulhado, por artes da política, que tem 
na narrativa das mídias comerciais privadas, 
o alimento para o ódio e a criminalização da 
presidente Dilma Rousseff, do seu governo e 
do seu partido. 

A situação do país é das mais graves, so-
bretudo porque o povo brasileiro está órfão. 
Órfão de seriedade na política, de retidão de 
caráter, da parte da maioria daqueles que de-
veriam cuidar da defesa da democracia e da 
Constituição.

O capítulo mais terrível desse momen-
to histórico, e que poderíamos chamar de a 
arte da política cínica, é escrito pelo PMDB, 
o maior partido da República, deteriorado, 
agindo sobretudo nas sombras, e, ancorado 
na sua “ponte para o futuro”,  com a qual es-
pera rearranjar a política brasileira em sinto-
nia com o capital e com as ideias neoliberais.

A mídia comercial trabalha com a expli-
cação do vazamento, mostrando aos teles-
pectadores, um político preparado, hábil e 
cauteloso. A mensagem que nos chega, clara e 
cristalina, é a de um vice-presidente covarde, 
pouco preparado para assumir um país fratu-
rado, entrincheirado e incapaz de comunicar-
se, em todas as suas vertentes.

O capítulo mais terrível desse momento histórico, e que poderíamos chamar de 
a arte da política cínica, é escrito pelo pMDB, o maior partido da república”

Artigo joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

A coisa tornou-se um discurso rotinei-
ro, manjado. Todas as vezes que pulu-
lam denúncias graves contra gestores 
municipais em ano eleitoral – ou ime-
diatamente pré-eleitoral, argumen-
tam os prefeitos e seus apaniguados 
que ‘são denúncias com fins eleitorei-
ros’. A argumentação a qual recorrem, 
observemos, não se atém à defesa da 
acusação em si, mas foca na sua des-
qualificação, atribuindo à oposição motivações políticas para deflagração das denúncias. Todavia, 
esse discurso cai por terra quando a fonte identificadora da ilicitude são órgãos com as competên-
cias asseguradas pela lei para exercer o papel fiscalizador da aplicação do dinheiro público. Temos 
em João Pessoa um caso típico, onde a Controladoria Geral da União (CGU) acusou, em relatório, 
o desvio de R$ 9,6 milhões na execução da obra de revitalização do Parque Solon de Lucena pela 
prefeitura (foto). Logo após o protocolamento de uma CPI para investigar o que os fatos apontados 
pela CGU, o prefeito Luciano Cartaxo (PSD) e vereadores de sua base recorreram ao argumento ao 
qual nos referimos. Como assim, eleitoreiro? Então, uma irregularidade grave apontada por um 
órgão federal, fiscalizador, não merece crédito, não deve ser investigado por estarmos em ano 
eleitoral? Essa é a lógica que rege tal questão? Penso que não. Outro caso, desta vez em Campina 
Grande, lança dúvidas sobre a licitude na contratação de servidores “por excepcional interesse pú-
blico” pela Secretaria de Saúde, exercício 2013, na gestão Romero Rodrigues (PSDB), motivo pelo 
qual a pasta teve as contas rejeitadas, por unanimidade, pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), 
agravado pelo fato de que a gestão realizou despesas sem licitação, no valor de R$ 11,5 milhões. 
Se fôssemos pela lógica da base governista de João Pessoa, por ser ano eleitoral, não se deveria 
investigar, em Campina Grande, se houve malversação de recursos públicos ou apenas falibilidade 
técnica. Se não há desvios, ninguém deveria temer o esclarecimento. Fins eleitoreiros? Vírgula. 
Quem sabe até um ponto final, em tal augumento.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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“Se consumado, quem assume é 
uma coalização de bandidos”. Do ex-
-ministro Ciro Gomes (PDT), ontem, 
atacando, sobremodo, o vice-presi-
dente Michel Temer, a quem chama 
de “capitão do golpe”, refletindo 
sobre a possibilidade de o impeach-
ment ser aprovado pelo Congresso 
Nacional. Disse que irá às ruas com 
a UNE, o MST e a CUT “lutar contra o 
governo ilegítimo”.    
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ALPB aprova projeto do Governo 
que beneficia mais de 200 famílias
PL autoriza doação de área 
nas Várzeas de Sousa a 
pequenos agricultores

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) aprovou, 
por unanimidade, durante a 
23ª sessão ordinária realiza-
da na manhã de ontem o Pro-
jeto de Lei nº 782/2016, de 
autoria do Governo do Esta-
do, que concede o direito real 
de uso das áreas referentes 
ao Perímetro Irrigado Várze-
as de Sousa (Pivas) ao Insti-
tuto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) 
para que esses lotes possam 
ser doados a pequenos agri-
cultores.

O projeto de lei, oriun-
do do Poder Executivo, tem 
o objetivo de repassar ao 
Incra uma área de aproxi-
madamente 800 hectares, 
com o objetivo de que lotes 
sejam doados a pequenos 
agricultores, beneficiando, 
assim, mais de 200 famílias. 
O deputado estadual Frei 
Anastácio, relator do pro-
jeto, destacou que conhece 
a história de luta daqueles 
que se encontram assenta-
dos nas Várzeas de Sousa e 
parabenizou o governador 
Ricardo Coutinho pela ini-
ciativa. “Parabenizo o go-
vernador Ricardo Coutinho 
pela coragem de disponi-
bilizar esses hectares para 
assentar aquelas pessoas 
que hoje vivem sob lonas há 
muito tempo”, afirmou.

O governador Ricardo 

Coutinho também foi parabe-
nizado pelos deputados Jeo-
vá Campos e Renato Gadelha. 
Jeová disse que, atualmente, 
as famílias assentadas na-
quela região têm produzido 
frutas e hortaliças e a doa-
ção das terras vai melhorar a 
qualidade de vida dos assen-
tados. “O governador Ricardo 
Coutinho vem cumprir um 
grande papel beneficiando 
248 famílias que hoje produ-
zem alimentos para a cidade 

de Sousa”. Renato Gadelha 
declarou que com a doação 
das terras, o Governo está 
gerando emprego e renda. 
“Louvo a atitude do governa-
dor e vamos procurar cada 
vez mais melhorar a vida dos 
assentados. Vamos melhorar 
cada vez mais aquele projeto 
vitorioso que são as Várzeas 
de Sousa”, comentou. 

Entre os requerimentos 
apreciados, a Casa aprovou o 
requerimento de autoria do 

deputado Anísio Maia, que 
formula Voto de Aplauso ao 
governador da Paraíba, Ricar-
do Coutinho. O Requerimen-
to nº 4.375/2016, de autoria 
do deputado Anísio Maia, 
formula Moção de Aplauso 
ao governador Ricardo Cou-
tinho pela conduta “corajosa 
em defesa da Democracia e 
da Legalidade no país”.

TV Assembleia 
O presidente Adriano 

Galdino anunciou na sessão 
ordinária dessa terça-feira 
(12) que a Sky e OI TV vão 
exibir pelo prazo de dois 
anos os cinco documentá-
rios produzidos pela TV As-
sembleia. 

Os cinco documentários 
são “Lagoa 1975 – o passeio 
que não terminou”; Chatô, o 
Rei do Brasil; “Epitácio Pes-
soa – Um paraibano na Pre-
sidência da República”, “João 
Pessoa – Da revolução à vida”; 

“Romaria da Penha” e um do-
cumentário especial sobre a 
cidade de João Pessoa.

Adriano Galdino parabe-
nizou todos os profissionais 
da TV Assembleia, em espe-
cial a diretora de Comuni-
cação, jornalista Vall França 
“por esse excelente trabalho 
que presta à Casa e presta ao 
jornalismo paraibano, e aos 
paraibanos, colocando nossa 
Casa no cenário mundial da 
comunicação”.

Doação das
terras vai
melhorar a
qualidade 
de vida dos
assentados, 
que produzem 
principalmente
hortaliças e
frutas nas
Várzeas

Texto aprovado ontem na 
Assembleia Legislativa con-
cede o direito real de uso de 
áreas no Perímetro Irrigado 
Várzeas de Sousa ao Incra

A vice-governadora Lígia Fe-
liciano participou, na noite dessa 
segunda-feira (11), na cidade de 
Solânea (2ª Região), da sétima 
audiência do Ciclo 2016 do Or-
çamento Democrático Estadual, 
realizada no Ginásio Adauto Sil-
va, no Centro da cidade. Na oca-
sião, Lígia fez entrega de cheques 
do Empreender Paraíba, no valor 
de R$ 694,5 mil, além de equi-
pamentos às escolas da região, 
à Gerência de Saúde e ouviu as 
reivindicações da população.

“É uma alegria estar aqui 
nesta noite representando o go-
vernador Ricardo Coutinho que 
gostaria muito de estar presente, 
por considerar este instrumento 
de suma importância para a po-
pulação paraibana e da real de-
mocracia. Estou aqui junto com 
toda a equipe de governo para 
ouvir a população e dar os devi-
dos encaminhamentos”, disse Lí-
gia Feliciano ao abrir a plenária.

Por meio do Empreender Pa-
raíba, Lígia Feliciano fez a entrega 
de cheques no valor de R$ 694,5 
mil, destinados a 199 microem-
preendedores, nas linhas de cré-
ditos individual e juventude. Para 
a segunda Gerência de Educação 
foram entregues 148 computa-
dores para as escolas, no valor 
de R$ 591,9 mil, e para a segun-
da Gerência de Saúde foram en-
tregues duas câmaras frias e dois 
ar-condicionados, no valor de R$ 
67 mil.

A vice-governadora ainda 

Lígia ouve reivindicações da população em Solânea
ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL

fez entrega de um trator, no va-
lor de R$ 170 mil, para a Estação 
Experimental da Emepa, em Ta-
cima – um projeto pelo PAC Em-
praba, e entregou os selos “Esco-
la que Ensina o Valor da Vida” às 
escolas estaduais Padre Geraldo 
Pinto, Alfredo Pessoa de Lima e 
Celso Cirne, todas de Solânea, e 
“Parceiros da Participação Popu-
lar”, pela Secretaria Executiva do 
Orçamento Democrático, ao dire-
tor do Hospital de Serraria, Antô-
nio Eduardo, ao diretor-regional 
da Emater, Rui Morais, e ao co-
mandante da Companhia de Po-

lícia Militar de Solânea, capitão J. 
Ferreira.

Lígia disse que esse é um 
momento importante, pois o 
Orçamento Democrático é um 
instrumento que oportuniza a 
população reivindicar os seus 
desejos. “Estamos aqui para 
discutir o que a população quer 
para a região. Não se vê isso em 
nenhum outro lugar do Brasil. 
É o sexto ano que em 16 plená-
rias o governo se faz presente 
para ouvir os desejos do povo. 
É através da reivindicação das 
populações, junto com os con-

selheiros, que iremos tratar do 
orçamento do próximo ano. É 
importante dizer que aqui es-
tamos para ouvir todos, mesmo 
nem sempre dando para fazer 
tudo. É essa a verdadeira de-
mocracia que é participar efeti-
vamente das decisões do gover-
no e participar dos destinos dos 
recursos públicos”, ressaltou a 
vice-governadora, adiantando 
que a Paraíba tem um governo 
sério e responsável, que man-
tém as obras funcionando e 
com as contas todas equilibra-
das, inclusive com o pagamen-

to do funcionalismo em dia.
“Isso é um compromisso de 

um governador sério, que mes-
mo diante da crise econômica 
mantém o Estado no caminho 
certo. Tenho orgulho de ser pa-
raibana e principalmente em 
estar como vice-governadora, 
podendo ver de perto a transfor-
mação da Paraíba”, finalizou.

Nas reivindicações desta 
plenária foram feitos pedidos 
para a construção de uma Esco-
la Técnica na região, melhorias 
na distribuição de água, refor-
ma de escolas e pavimentação 
de estradas. Como reivindicou 
Fabiano Silva, de Casserengue: 
“Queremos primeiramente 
agradecer a estrada que foi 
construída pelo Governo do Es-
tado, em Casserengue, e aqui 
hoje reivindicar a construção de 
mais uma escola, melhorias na 
segurança pública e no sanea-
mento básico da nossa região”, 
solicitou o popular.

Participaram desta plená-
ria 1.804 pessoas, que elegeram 
como prioridades de investimen-
tos para o próximo ano, a edu-
cação (440 votos), seguido da es-
tradas de rodagens (181) e saúde 
(157). 

Compõem a 2ª Região 
Geoadministrativa os municípios: 
Araruna, Bananeiras, Belém, 
Borborema, Cacimba de Dentro, 
Caiçara, Casserengue, Dona Inês, 
Logradouro, Riachão, Serraria, 
Solânea e Tacima. 

FOTO: Divulgação/Secom-PB

Vice-governadora entregou R$ 694,5 mil em cheques destinados a 199 microempreendedores por meio do Empreender PB

FOTO: Divulgação/ALPB
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Políticas

Bruno Farias vai para a oposição e
Nonato será convidado a apoiar João
Hervázio espera contar com 
o vice-prefeito entre os 
apoios ao candidato do PSB

Enquanto o presidente 
do PPS em João Pessoa, ve-
reador Bruno Farias, oficia-
lizava na manhã de ontem, 
na Câmara Municipal, sua 
ida para a oposição, pratica-
mente no mesmo horário o 
líder do governo na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
deputado Hervázio Bezerra 
(PSB), anunciava que iria 
convidar o líder do PPS da 
Paraíba, o vice-prefeito No-
nato Bandeira, para apoiar o 
candidato do PSB, João Aze-
vedo, nas próximas eleições 
para prefeito do município.

Segundo o vereador 
Bruno Farias, a decisão de 
se afastar da gestão do pre-
feito é do partido que inclu-
sive se reunirá amanhã às 
17h, no Hotel Hardman, em 
João Pessoa, para decidir 
quem vai apoiar nas elei-
ções para prefeito de João 
Pessoa. “Assim como Nona-
to Bandeira, eu entendo que 
nós não temos como conti-
nuar ao lado do prefeito Lu-
ciano Cartaxo, no processo 
eleitoral deste ano. Em ra-
zão disso eu anunciei minha 
integração ao bloco de opo-
sição na Casa de Napoleão 
Laureano”, afirmou.

Ele confirmou que nes-
ta quinta-feira o partido vai 
fazer o anúncio sobre os 
passos que vai seguir junta-
mente com o vice-prefeito 
da capital, Nonato Bandeira. 

Depois da decisão, ele disse 
que o partido avançará para 
o passo seguinte, e o passo 
seguinte é saber qual o cami-
nho o PPS vai trilhar e qual 
o projeto irá abraçar para a 
cidade de João Pessoa nas 
eleições deste ano.

Bruno disse que vai con-
tinuar prestando sua contri-
buição parlamentar à cidade 
de João Pessoa no campo po-
lítico das oposições e somar 
sua força de trabalho junto 
aos vereadores da bancada 
de oposição a exemplo de 
Raoni, Renato, Lucas, Felipe 
Leitão e Fuba.

Convite
Sobre o convite que o de-

putado Hervázio Bezerra 
anunciou que iria fazer ao vice-
-prefeito da capital para apoiar 
a campanha de João Azevedo, 
Bruno disse que todo convite 
é bem-vindo, e disse ser uma 
pena que ao longo de três anos 
e três meses, seu partido não 
recebeu nenhum convite do 
prefeito Luciano Cartaxo para 
participar de maneira efetiva 
da gestão.

 “Fomos alijados e re-
legados ao segundo plano, 
completamente abandona-
dos e esquecidos pelo pre-
feito Cartaxo. Ele não cum-
priu com os compromissos 
públicos de fazer com que 
o PPS fosse personagem im-
portante na gestão e em ra-
zão disso e sobretudo pela 
precariedade dos serviços 
públicos oferecidos à socie-
dade na cidade de João Pes-
soa, não estamos renovando 
essa aliança e iremos tomar 
um outro caminho”, disse o 
vereador Bruno.

Portas escancaradas
O líder do governo na 

Assembleia Legislativa, de-
putado Hervázio Bezerra, 
disse ontem que vai fazer 
pessoalmente o convite a 
Nonato Bandeira para que 
ele volte a se aliar ao PSB 
para apoiar a campanha de 
João Azevedo para prefeito 
de João Pessoa. “No que de-
pender de Hervázio Bezerra, 
as portas do PSB não estão 
abertas, estão escancaradas 
para receber Nonato Ban-
deira. A decisão de Nonato 
de romper com o prefeito 
Cartaxo foi de cunho emi-
nentemente pessoal e ago-
ra ele abre espaço para que 
possamos conversar sobre 
esse tema”, afirmou o parla-
mentar.

Hervázio argumentou 
que assim como o governa-
dor Ricardo Coutinho, ele 
também entende que não se 
faz política dividindo. Políti-
ca se faz somando e Nonato 
eu conheço desde a época 
que me elegi vereador em 
João Pessoa juntamente 
com Ricardo, então, acredi-
to que essa amizade entre 
Nonato e Ricardo pode ser 
restabelecida.

“Não importa quem foi 
que errou se foi Nonato que 
deixou o governo ou se foi 
Ricardo que teve algum de-
sapreço a Nonato na época 
que motivou o seu rompi-
mento. O fato concreto é 
que houve o rompimento e 
agora há uma perspectiva 
de reaproximação, e o go-
vernador Ricardo Coutinho 
sabe que política é a arte de 
somar e não de dividir”, con-
cluiu Hervázio.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Vereador Bruno Farias, presidente municipal do PPS, oficializou ontem a ida para a oposição

Reunida em sessão or-
dinária, na manhã de ontem, 
a 2ª Câmara do Tribunal de 
Contas da Paraíba rejeitou, 
por unanimidade, a presta-
ção de contas anual da Secre-
taria de Saúde de Campina 
Grande, exercício de 2013, 
na gestão da secretária Lú-
cia de Fátima Gonçalves Maia 
Derks. Além disso, julgou 
irregulares processos licita-
tórios nas prefeituras de Ria-
cho de Santo Antônio, Solâ-
nea, Pocinhos e Conde, bem 
como uma inspeção de obras 
no município de Marizópolis, 
responsabilizando o prefeito 
José Vieira da Silva pelo mon-
tante de R$ 479 mil, face o 
acórdão AC1-TC-03847/15.

O conselheiro Nomi-
nando Diniz foi o relator 
das contas da Secretaria de 
Saúde de Campina Grande. 
Ele apontou várias irregu-
laridades, destacando a de-
sorganização na gestão, que 
realizou despesas sem licita-
ção no montante de R$ 11,5 
milhões, excesso na contra-
tação de servidores por ex-
cepcional interesse público 
e a falta de registro nominal 
dos servidores do município, 
assim como dos contratados, 
no sistema Sagres do Tribu-
nal de Contas. Os gastos com 
as contratações chegaram a 
R$ 47 milhões em 2013 e R$ 
53 milhões no ano de 2014.

A defesa justificou que a 
ausência de licitações decor-

reu do estado de calamida-
de, decretado pelo município 
no início da administração e 
alertou sobre a contratação 
dos servidores por excep-
cional interesse público foi 
necessário para manter as 
regularidades dos serviços 
no período, reiterando que 
não houve desvios de recur-
sos e todas as despesas se 
basearam nos decretos. A 
Câmara concedeu um prazo 
de 30 dias para que a Secreta-
ria corrija as informações no 
Sistema Sagres do TCE, com a 
inclusão de todos os servido-
res do município, inclusive os 
prestadores de serviços. Da 
decisão ainda cabe recurso.

O não cumprimento do 
acórdão TC-03847/15 – que 
trata de inspeção especial 
em obras na Prefeitura de 
Marizópolis, levou o colegia-
do a decidir pela imputação 
de débito no valor de R$ 479 
mil ao gestor do município, 
referente a serviços não exe-
cutados. O prefeito José Viei-
ra terá um prazo de 60 dias 
para repor os recursos aos 
cofres da edilidade. No caso 
da Prefeitura de Solânea, 
a Câmara julgou irregular 
uma licitação para aquisi-
ção de material odontológi-
co. Segundo o relator, con-
selheiro substituto, Oscar 
Mamede Santiago Melo, os 
documentos acostados aos 
autos foram considerados 
“apócrifos”.

TCE rejeita as contas 
da Saúde de Campina

Em discurso bastante inflamado 
na tribuna da ALPB, ontem, o depu-
tado estadual Jeová Campos (PSB) 
desafiou a oposição a apresentar 
propostas para que o Brasil saia da 
crise, disse que não foi consultado 
pelo PSB sobre a retirada do apoio 
à presidente Dilma, e que se fosse 
teria sido contrário à decisão, e fi-
nalizou seu discurso pedindo cadeia 
para o presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha, a quem 
denominou de “chefe da gangue” 
de políticos corruptos.

“Quais são as ideias da oposição 
que fundamentam a construção de 
uma nova política econômica, que 
consigam acabar com a roubalheira 
e com a safadeza na política e reco-

locar o Brasil em situação melhor? 
Eu quero que a oposição nos ajude. 
Me convença.  Me dê apenas três 
ideias, três propostas para o País, 
nós estamos precisando fazer um 
debate de conteúdo e não ficar nes-
se ramezinho que não vai nos levar 
a lugar nenhum”, destacou.

Em relação à retirada do apoio 
do PSB ao governo da presidente 
Dilma, Jeová lembrou que o parti-
do não levou em consideração uma 
questão crucial: a de que esse pro-
cesso é imoral e não tem base legal 
e tomou uma decisão equivocada. 
“O PSB está errado, porque esse 
processo contém desvio de finalida-
de, é ilegal, ilegítimo e imoral. Esse 
processo é todo eivado de vícios, ví-

cios políticos, morais e legais. Eu não 
fui consultado sobre essa posição do 
PSB e se fosse eu teria me colocado 
contrário a essa decisão”.

O deputado lembrou ainda que 
quando o presidente da Câmara 
Eduardo Cunha recebeu o processo 
contra a presidente Dilma o faz ba-
seado no sentimento de vingança, 
de rancor pessoal e jamais em de-
fesa do País. “O Sr. Eduardo Cunha 
não tem moral nenhuma, ele é o lí-
der da gangue e quero pedir cadeia 
para ele. Cunha merece ir para a ca-
deia porque é o grande responsável 
pelas safadezas na política nacional. 
O lugar dele é na cadeia porque la-
drão não é para estar solto no meio 
do povo”, disse.

Jeová critica a oposição e culpa Cunha
imPeachment de dilma

FOtO: Divulgação

Vereador cobra promessa da PMJP
encOntrO cOm PrOFessOres

O vereador Raoni Mendes 
(DEM) lamentou ontem du-
rante sessão ordinária na Câ-
mara Municipal de João Pessoa 
(CMJP), a falta de compromisso 
da Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) em dialogar 
com os profissionais da Educa-
ção do Município. A bancada de 
situação na Casa se comprome-
teu, através de uma Comissão 
formada na semana passada, 
durante audiência pública, em 
proporcionar o encontro da ca-
tegoria com o prefeito Luciano 

Cartaxo (PSD). Porém, o acordo 
não foi cumprido.

Segundo Raoni Mendes, 
durante o debate realizado na 
CMJP sobre a problemática do 
setor, ficou acordado que no 
mesmo dia os representantes 
da comissão, formada pelos 
vereadores e representantes 
da classe, teriam um encontro 
com o prefeito de João Pessoa 
para discutir as reivindicações 
dos trabalhadores. Mas, nada 
foi feito. O vereador acredita 
que foi uma estratégia da ban-

cada governista para desarticu-
lar o movimento dos profissio-
nais da Educação Municipal.

"Eles mentiram para a 
categoria gerando expectati-
vas que não foram alcançadas. 
Um completo desrespeito. Em 
outra gestão os nossos profes-
sores chegaram a receber o 
quarto melhor salário do País 
e o maior do Nordeste. Hoje, 
vemos essa categoria realizar 
a segunda greve alegando de-
fasagem salarial. Temos uma 
administração que não dá a 

mínima importância a esses 
profissionais", disse Raoni 
Mendes.

O vereador pediu para 
que a Prefeitura se pronun-
cie e busque os servidores da 
Educação para ouvir as dificul-
dades encontradas por eles no 
dia a dia. "É necessário buscar 
soluções para a categoria. Faço 
coro para que todos nós possa-
mos ouvir do prefeito as justi-
ficativas pelas quais tem sido 
tão cruel com o magistério", 
ressaltou o parlamentar.



Carros roubados e 
depenados foram 
encontrados no Conde
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Em Mangabeira e Jacarapé 
moradores temem a 
transmissão de doenças 

Lixo e entulho invadem ruas de JP
desCarte irregular

FotoS: Evandro Pereira

Janielle Ventura
Especial para A União

Uma trilha de lixo pode 
ser facilmente localizada 
próximo ao Centro de Con-
venções de João Pessoa, no 
bairro Jacarapé. Em outro 
ponto da capital, mais lixo 
e entulho. Desta vez, encon-
trados em paradas de ônibus 
do bairro de Mangabeira, 
nas imediações do Restau-
rante Popular e do Presídio 
Júlia Maranhão. Preocupada, 
a população pessoense pede 
socorro e denuncia temendo 
doenças.

Ana Carla Ferreira é 
mãe de família e comercian-
te. Com o surto de tantas 
doenças, ela teme que seus 
filhos sejam alvo de alguma. 
A parada de ônibus em fren-
te à sua casa é cheia de lixo 
e de focos do mosquito Ae-
des aegypti, transmissor da 
dengue, chikungunya e zika. 
"É um desrespeito com a po-
pulação que mora aqui. Nos 
bairros onde moram as eli-
tes aposto que não tem esse 
tipo de problema. Eles não 
são esquecidos, nós sim", 
disse, demonstrando sua in-
dignação.

Segundo ela, esse pro-
blema não se trata da falta 
de coleta domiciliar. A cole-
ta é feita, porém, de modo 
inadequado, deixando miga-
lhas de lixo para trás. Dessa 
forma, o lixo acaba tomando 
proporções maiores, acu-
mulando e espalhando pela 
parada de ônibus.

Em outra parada de ôni-
bus, um sofá antigo é utili-
zado como uma espécie de 
banco para quem deseja es-
perar pelo transporte. A mo-
radora Fabiana da Silva, que 
mudou-se há poucos dias, 
ficou perplexa com a situa-
ção. "Acabei de me mudar, 
não sabia que a parada era 
assim e fiquei envergonhada 
quando vi os entulhos. Um 
perigo para a vida de quem 
necessita esperar o ônibus 
ali", lamentou.

Emlur
A Autarquia Especial 

Municipal de Limpeza Ur-
bana (Emlur) é o órgão res-
ponsável pela coleta de lixo 
e limpeza das ruas de João 
Pessoa. De acordo com o se-
tor de fiscalização, a coleta 
domiciliar do bairro Manga-
beira está regular. 

Após a denúncia e con-
tato do jornal A União, foi 
afirmado que os entulhos 
seriam retirados na noite 
de ontem. Em Jacarapé, uma 
vistoria será realizada esta 
semana para verificar quais 
são os problemas e como 
poderão ser resolvidos.

“Um desrespeito 
com a população 
que mora aqui. 
Nos bairros onde 
moram as elites 
aposto que não 
tem esse tipo 
de problema” 

A Polícia Ambiental apreendeu 471 
aves silvestres e resgatou 233 animais 
este ano na Paraíba. Só no primeiro fim 
de semana deste mês, durante uma ope-
ração policial, foram apreendidas 62 aves 
em João Pessoa, no bairro de Oitizeiro, e 
349 em Campina Grande, totalizando 411 
apreensões. As aves mais apreendidas fo-
ram galo-de-campina, caboclinho, golado, 
papa-capim e canário-da-terra.

“João Pessoa ainda concentra um nú-
mero considerável de casos, porém com as 
frequentes operações realizadas pelo Bata-
lhão Ambiental e consequente responsabi-
lização dos infratores, essa prática tende a 
diminuir”, afirma o major da Polícia Am-
biental, Luiz Tibério Pereira.  

Segundo o artigo 29 da Lei de Crimes 
Ambientais, a punição para quem mantém 
ou comercializa animais silvestres é de de-
tenção de seis meses a um ano e multa que 
pode variar de R$ 500 a R$ 5 mil, tendo 
um valor mais alto em caso de animais em 
extinção por espécie. Os autuados são con-
duzidos à delegacia, onde precisam prestar 
um termo de compromisso.

O major da Polícia Ambiental explica 
que todas as aves silvestres da fauna bra-
sileira são proibidas de comercialização e 
de manutenção em casa, exceto aquelas 
que são provenientes de criadouros con-
servacionistas e devidamente legalizada. 
Na maioria das ocorrências, as aves são en-
contradas debilitadas, algumas mantidas 
em transportadores ou gaiolas pequenas, 

471 aves silvestres foram apreendidas este ano na PB
POliCiaMeNtO aMBieNtal

Sofá foi jogado em parada de 
ônibus próximo ao Restaurante 
Popular de Mangabeira, 
onde também é encontrado 
bastante lixo em um terreno 
baldio (abaixo, à direita);  muito 
entulho também em Jacarapé

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

que não são compatíveis com a quantidade 
de animais. Muitas delas com restrição de 
água e alimentação.

Devido as condições em que essas aves 
são encontradas, elas precisam ser  condu-
zidas ao Centro de Triagem de Animais Sil-
vestres (Cetas/Ibama), onde passam por um 
período de quarentena em que são sujeitas 

a algumas avaliações a fim de verificar se 
possuem condições de voltar para seu habi-
tat natural. 

Galo-de-campina é uma das aves mais apreendidas durante as operações realizadas pela Polícia Ambiental

saiba mais
Telefone para denúncia: 
190 - Centro Integrado de Operações Policiais

Foto: Polícia Ambiental
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Carros roubados e depenados são 
localizados no município de Conde 
Em área de difícil acesso 
foram encontrados quatro 
veículos abandonados

Cardoso Filho   
josecardosofilho@gmail.com

FOTOS: Divulgação

Policiais militares do 8º 
Batalhão, juntamente com 
dois agentes da Polícia Civil, 
prenderam quatro pessoas 
por tráfico de drogas, na ci-
dade de Itabaiana, na última 
segunda-feira (11).

Após receberem infor-
mações do Núcleo de Inteli-
gência do 8o BPM, as equipes 
policiais seguiram em dili-
gências em busca do ponto 
de venda de drogas e dos 
suspeitos de venderem as 
substâncias.

Foram localizados e 
presos dois homens, com 
22 e 19 anos, e duas mulhe-
res, com 27 e 18 anos. Com 
eles foram apreendidos 

três tabletes e 65 papelotes 
de maconha, 147 pedras de 
crack, 240 comprimidos de 
um medicamento de uso 
restrito e uma quantia em 
dinheiro. 

Os suspeitos e material 
apreendido foram encami-
nhados para a 9ª Delegacia 
de Polícia Civil, na cidade de 
Itabaiana. 

Em Santa Rita 
Também na segunda-

-feira, a Polícia Militar pren-
deu três suspeitos portando 
arma de fogo e placas de ou-
tros veículos. Um dos deti-
dos ainda possuía mandado 
de prisão em aberto.

Policiais militares do 
7º Batalhão realizavam ron-
das no distrito de Várzea 
Nova, em Santa Rita, quan-
do abordaram os suspeitos. 
Com os três homens, sendo 
um de 34 anos, um de 28 e o 
outro de 54 anos, foi encon-
trado o material.

Ao verificar o nome 
dos suspeitos junto ao Cen-
tro Integrado de Operações 
Policiais ficou constatado 
que contra um deles ha-
via um mandado de prisão 
aguardando cumprimento. 
Os suspeitos e o material 
apreendido foram encami-
nhados para a 6ª Delegacia 
Distrital. 

Áreas desabitadas e de 
difícil acesso no município 
de Conde, Litoral Sul do 
Estado, podem estar sendo 
utilizadas para desova de 
veículos roubados. 

No último fim de se-
mana, pelo menos quatro 
veículos foram localizados 
por moradores da região, 
que comunicaram o fato à 
Polícia Civil do município. 
Ontem, o delegado Hector 
Nunes Azevedo confirmou 
a localização dos veículos e 
não descartou a desova.

Os veículos localizados 
foram uma Parati, mode-
lo 91, prata, placas MMN-
9726; um Corsa Wind, 
verde, placas MMR-1662, 
ambos de João Pessoa, e 
ainda um Gol vermelho 
duas portas e um Fiat Uno, 
ambos sem placas.

Um desses veículos já 
foi devolvido ao dono, se-

gundo o delegado Hector 
Nunes, que aguarda pesso-
as que reclamem a proprie-
dade dos demais.

A área onde os carros 
foram localizados é pou-
co movimentada. Hector 
Nunes disse que diligên-
cias são realizadas para 
localizar possíveis veícu-
los abandonados. A polícia 
acredita que esses carros 
são ‘desovados’ após pro-
vavelmente serem utiliza-
dos em assaltos ou outros 
tipos de crimes. A área onde os veículos foram localizados é pouco movimentada, o que facilita a ação dos bandidos na região do Litoral Sul do Estado

Terreno no Conde pode estar sendo utilizado como ponto para desova de carros roubados

A Polícia Civil da Pa-
raíba, por meio do Nú-
cleo de Homicídios de 
Santa Rita, na Região 
metropolitana de João 
Pessoa, prendeu, na úl-
tima segunda-feira (11), 
Alex meireles da Silva, 
26 anos, e Joellington 
Alexandre da Silva, 23 
anos. Os dois são sus-
peitos de assassinar, no 
dia 15 de fevereiro des-
te ano, Jubezita Felix de 
Brito e tentar matar um 
homem que, mesmo fe-
rido, conseguiu escapar 
dos suspeitos. O crime 
foi registrado em uma 
rua do bairro Alto das 
Populares, em Santa 
Rita, e foi motivado pela 
disputa do tráfico de 
drogas na área.

As investigações rea-
lizadas no local de crime 
e os depoimentos das 
testemunhas mostraram 
a participação de Alex e 
Joellington nos crimes. A 
partir daí os policiais co-
meçaram as buscas para 
descobrir o paradeiro 
dos dois. Depois que a 
residência dos suspeitos 
foi encontrada, o dele-
gado do Núcleo de Ho-
micídios de Santa Rita 
solicitou à Justiça a pri-
são preventiva dos dois, 
que foi cumprida quan-
do eles estavam cami-
nhando em uma rua do 
Alto das Populares. 

As prisões foram 
realizadas durante a 
operação “Alto das Po-
pulares I”, deflagrada 
para coibir a prática de 
homicídios no bairro. 
“O local tem uma gran-
de incidência de crimes 
e a maioria motivada 
pelo tráfico de drogas. 
A disputa pela área é 
muito grande e estamos 

fazendo um trabalho 
investigativo para iden-
tificar os criminosos que 
atuam na localidade. Os 
dois homens presos são 
apontados como auto-
res de vários homicídios 
tentados e consumados 
na região”, disse o dele-
gado Joames Oliveira.

Durante a operação 
também foram cumpri-
dos mandados de busca 
e apreensão. “As nossas 
ações de combate aos 
Crimes Violentos Letais 
Intencionais (CVLI) em 
Santa Rita continuam 
e outras prisões serão 
realizadas nos próximos 
dias. O trabalho de in-
vestigação dos nossos 
policiais aliado às infor-
mações da população re-
passadas através do 197, 
Disque Denúncia da Po-
lícia Civil, é muito impor-
tante para identificar e 
prender os responsáveis 
pelos crimes registrados 
em Santa Rita. A parce-
ria firmada com o Poder 
Judiciário e o ministério 
Público também tem 
ajudado muito na redu-
ção da criminalidade na 
região”, concluiu o de-
legado da 5ª Delegacia 
Seccional, Everaldo me-
deiros.   

PC prende dois homens 
acusados de homicídios 

EM SANTA RITA
Suspeito de 
contrabando de 
cigarros é detido 
em Campina

Detran lança o 
Maio Amarelo 
no I Grupamento 
de Engenharia

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Crimes con-
tra o Patrimônio (Roubos e 
Furtos) de Campina Grande, 
prendeu,  na última segunda-
-feira (11), Manoel Cassimiro 
de Oliveira. 

De acordo com o titular 
da Roubos e Furtos, delegado 
Cristiano Santana, o suspeito 
foi flagrado comercializando 
cigarros contrabandeados 
oriundos do Paraguai, na Feira 
Central de Campina Grande. 
“Durante a ação policial, apre-
endemos 15 caixas de cigar-
ros, cada uma tinha cerca de 
50 pacotes pequenos. Todo o 
material não possuía nota fis-
cal e teria sido contrabandea-
do”, explicou o policial. 

O suspeito foi autuado pelo 
crime de contrabando. Ele foi 
encaminhado à Central de Po-
lícia de Campina Grande, onde 
prestou depoimento, em segui-
da foi levado para uma unidade 
prisional  e vai aguardar as deci-
sões da Justiça Federal.

O Detran-PB lança hoje 
o Movimento Maio Amare-
lo, em solenidade no I Gru-
pamento de Engenharia. O 
evento será aberto pelo dire-
tor de Engenharia do órgão, 
Ruy Bezerra, às 7h30, segui-
do de palestra sobre motopi-
lotagem e segurança no trân-
sito, direcionada aos soldados 
e oficiais da instituição.  

O objetivo do Maio Ama-
relo é chamar a atenção da 
sociedade para o alto índice de 
mortes e feridos no trânsito em 
todo o mundo, propondo uma 
ação coordenada entre o Poder 
Público e a sociedade civil. 

Polícia desarticula ponto de 
venda de drogas e prende quatro

EM ITABAIANA

foram apreendidos três tabletes e 65 papelotes de maconha, 147 pedras de crack e 240 comprimidos 

As prisões 
foram 
realizadas 
durante a 
operação 
“Alto das 
Populares I”

FOTO: Secom-PB
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Com a demanda crescen-
te de serviços de dedetização, 
especialmente nas áreas ur-
banas do estado, onde o surto 
de doenças transmitidas pelo 
Aedes aegypti, como dengue, 
zika e chikungunya, tem as-
sustado a população, o Crea
-PB alerta para o cuidado que 
se deve ter na hora de contra-
tar profissionais e empresas 
para prestação desse serviço, 
já que é preciso ter habilitação 
técnica e registro no Conselho.

O engenheiro agrônomo 
José Humberto de Albuquer-
que é coordenador da Câmara 
especializada de Agronomia 
do Crea e conta que a preo-
cupação vem da percepção 
de que muitas pessoas têm se 
aproveitado do aumento da 
demanda desse tipo de servi-
ço para realizar o trabalho de 
forma irregular. "empresas 
que fazem o controle de ve-
tores e pragas urbanas, para 
atuarem legalmente, devem 
possuir registro no Crea-PB 
e ainda um responsável téc-
nico, que é o profissional ha-
bilitado pelo Conselho, para 
prestar serviços dessa natu-
reza. engenheiros agrônomos 
e químicos são alguns dos 
profissionais que têm a atri-
buição necessária", afirma.

De acordo com o enge-
nheiro agrônomo Sérgio Bar-
bosa, apesar da preocupação 

em torno das doenças trans-
mitidas pelo Aedes aegypti, a 
sociedade precisa ficar alerta 
quando o assunto é dedetiza-
ção, pois a prescrição e apli-
cação indevidas dos venenos 
podem fortalecer o mosquito 
e comprometer outros ani-
mais que auxiliam o controle 
das pragas. "É como um anti-
biótico. ele só pode ser con-
sumido mediante uma receita 
médica, cuja dosagem vai au-
xiliar a cura da doença. Mas, 
caso seja prescrito de forma 
errada, o antibiótico pode ge-
rar ainda mais resistência e 
diminuir as chances de cura", 
exemplifica.

Segundo José Humberto, 
para certificar-se de que vai 
contratar uma empresa ou 
profissional legalmente habi-
litado, basta entrar em con-
tato com o Crea-PB para con-
sultar se eles têm registro em 
dia no Conselho. ele lembra 
ainda que é preciso exigir a 
ART (Anotação de Responsa-
bilidade Técnica), documento 
obrigatório na prestação de 
serviços de engenharia, que 
também serve como uma ga-
rantia ao cidadão contratante.

"A ART caracteriza le-
galmente os direitos e obri-
gações entre profissionais 
e usuários de seus serviços 
técnicos, além de determinar 
a responsabilidade profissio-
nal por eventuais defeitos ou 
erros técnicos, ou seja, o pro-
fissional responde judicial-
mente por qualquer falha ou 
defeito", explica o engenheiro.

Crea faz alerta sobre contratos 
de profissionais sem habilitação 
Empresas que prestam 
serviço de dedetização 
devem estar regularizadas

No momento, o único tipo san-
guíneo regular no Hemocentro da 
Paraíba é o O+. A coordenadora do 
Núcleo de Ações Estratégicas, Divâ-
nia Cabral, lamenta que os outros 
tipos estejam em situação de baixo 
estoque. O Hemocentro recebe en-
tre 150 a 200 doadores de sangue 
diariamente, porém, ela diz que o 
número ideal seria de 250. 

Entre os motivos pela baixa, 
estão os diversos tipos de viroses 
que acometem a população. Divâ-
nia Cabral explica que para doar as 
pessoas precisam estar saudáveis, 
mas muita gente está adoecendo 
e não está sendo possível captar 
doadores sadios. Ela destaca que o 
tipo sanguíneo mais difícil de cole-
tar é o negativo. "Atendemos mais 
de 40 hospitais públicos e privados. 

É interessante que tenhamos to-
dos os tipos de sangue em estoque 
para atender a população, mas há 
mais solicitações do que doações e 
isso causa uma baixa", afirmou.

Acompanhado pelo parceiro 
da Polícia Militar, o policial Gabriel 
Alves Dutra resolveu ser solidário 
e fazer sua doação. "É uma ques-
tão de fazer o bem sem olhar a 
quem. Não que seja algo exclusivo 
e inerente do policial militar. Nós 
trabalhamos para a sociedade e 
essa é uma maneira de expressar 
essa função. Acredito que estou 
fazendo um bem social", explicou 
Dutra, durante sua segunda doa-
ção no Hemocentro.

Para a servidora pública 
Keylla Cristina Alcântara, a situa-
ção é um pouco diferente. Ela 
estava doando pela primeira vez 
para ajudar seu pai que realizou 
uma cirurgia e confessou que ti-

nha uma visão completamente 
ruim do que realmente é o ato 
de doar sangue. "Achei que seria 
burocrático, cansativo e doloroso. 
Mas nada disso acontece. Fui bem 
atendida e estou fazendo um 
bem. Com certeza não será minha 
última doação", garantiu. 

Campanhas
As ações para captação de 

doadores são diárias, com o ob-
jetivo de bater a meta necessária. 
Durante as manhãs dos dias 26 e 
27 de abril, o Hemocentro rea-
lizará uma oficina com agentes 
de saúde para torná-los multipli-
cadores de informações sobre as 
doações. No último mês de mar-
ço, houve a Campanha de Doação 
Feminina. A coordenadora relata 
que durante a campanha o núme-
ro de mulheres doadoras aumen-
tou cerca de 40%.

Viroses provocam queda na doação de sangue
ESTOQUE BAIXO

Janielle Ventura
Especial para A União

FOTO: Edson Matos

Hemocentro da Paraíba recebe entre 150 e 200 doadores de sangue diariamente, mas o número ideal seria 250 pessoas

A equipe de Fiscalização 
da Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumi-
dor (Procon-JP) notificou qua-
tro clínicas de saúde da rede 
privada por preços abusivos na 
aplicação das vacinas trivalen-
te e tetravalente contra o vírus 
H1N1. O órgão recebeu denún-
cias de que os preços do produ-
to estavam tendo elevação de 
mais de 50% após a divulgação 
na última semana de um possí-
vel surto da gripe no estado.

 As clínicas têm dez dias 
para apresentarem as três úl-
timas notas fiscais do produto 
para justificarem o súbito au-
mento. João Pessoa dispõe de 
seis clínicas particulares que 
realizam o procedimento da 
vacinação, mas apenas quatro 
estavam disponibilizando esse 
recurso preventivo, com todas 
tendo majorado os preços nos 
últimos dias.

 Para o titular do Pro-
con-JP, Marcos Santos, esse 
aumento deve ser investiga-
do, principalmente porque 
se trata de uma questão de 
saúde.  “Antes dessa maior di-
vulgação dos riscos da H1N1 
para a população, o consumi-
dor poderia se vacinar por R$ 
70, R$ 80. De um dia pro ou-
tro, se verificou um aumento 
absurdo, com a vacina pas-
sando a custar entre R$ 100 e 
R$ 150”, informou.     

O secretário acrescenta 
que, além das denúncias que 
chegaram ao Procon-JP, muita 
gente na cidade tem reclama-
do do aumento inexplicável do 
preço da vacina contra o H1N1. 
“Nós também acompanhamos 

as queixas do consumidor 
fora do Procon-JP e sempre 
fiscalizaremos se a denúncia 
é procedente. Por enquanto 
estamos trabalhando com a 
possibilidade de haver preços 
abusivos por parte das clínicas 
particulares, o que é ilegal sob 
a ótica do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC)”.

Sintomas
A gripe, tanto a H1N1 

quanto a H3N2 ou a Influenza 
B, tem como sintomas febre 
alta e súbita, tosse e dor de 
garganta, no corpo, nas articu-
lações e de cabeça. No caso do 
H1N1, um sintoma que chama 
a atenção é a falta de ar e o can-
saço excessivo. É importante 
distinguir a gripe do resfriado 
comum, que é muito mais leve, 
com sintomas menos graves 
como coriza, mal-estar, dor de 
cabeça e febre baixa.

Tratamento
O tratamento deve envol-

ver hidratação, repouso e uso 
do antiviral específico prescrito 
pelo médico. Um deles é o Osel-
tamivir (conhecido pela marca 
Tamiflu), distribuído pela rede 
pública para hospitais e unida-
des básicas de saúde, e se trata 
de um antiviral específico con-
tra o vírus Influenza, indicado 
para pessoas com maior risco 
de desenvolver complicações.

É importante que o pa-
ciente consiga tomar a medica-
ção nas primeiras 48 horas do 
início dos sintomas, para que a 
eficácia seja maior. 

Procon notifica quatro 
clínicas de João Pessoa

VACINA CONTRA H1N1

Programa leva serviços de saúde a Pedro Régis 
O Complexo Hospitalar 

de Doenças Infectocontagio-
sas Clementino Fraga, unida-
de integrante da Secretaria de 
estado da Saúde (SeS), reali-
zou nesse sábado (9) várias 
ações de saúde, com caráter 
educativo e preventivo. O 
Programa Clementino Itine-
rante vai atender à população 
do município de Pedro Régis 
e os serviços estarão disponí-

veis no Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais da cidade.

A equipe do Clementino 
Itinerante estará presente no 
local, das 8h às 16h, disponi-
bilizando testes rápidos de 
HIV, sífilis e hepatites virais. 
Haverá também a verificação 
de pressão arterial, testes de 
glicemia, além da distribui-
ção de preservativos mas-
culino, feminino e material 

educativo. A Companhia da 
Saúde e do Sorriso do CHCF 
também levará, com toda sua 
irreverência, uma mensagem 
de saúde de forma educativa 
para o público em geral.

De acordo com a di-
retora-geral do Complexo 
Clementino Fraga, Adriana 
Teixeira, o Programa Clemen-
tino Itinerante tem o objetivo 
de levar o serviço de saúde 

pública até onde a população 
está. “O nosso serviço, por 
meio do atendimento e das 
orientações que fazemos nas 
comunidades e municípios 
da Paraíba têm um foco: le-
var uma saúde de qualidade 
até aqueles que não possuem 
acesso a esses meios. O Cle-
mentino Itinerante foi criado 
com esse intuito”, enfatizou 
Adriana Teixeira.

CLEMENTINO ITINERANTE

saiba mais
Para doar:

Ter aspecto saudável e declaração de bem-estar 
geral. 
idade entre 18 anos completos e 67 anos, 11 meses 
e 29 dias. Podem ser aceitos candidatos à doação 
de sangue com idade de 16 e 17 anos, com o 
consentimento formal do responsável legal. E, em 
caso de necessidades tecnicamente justificáveis, o 
candidato cuja idade seja inferior a 16 anos ou su-
perior a 68 anos somente poderá ser aceito após 
análise pelo médico do serviço de hemoterapia. 
Peso mínimo de 50 kg. Candidatos com peso 
abaixo de 50 Kg podem ser aceitos após ava-
liação médica e desde que respeitados critérios 
específicos estabelecimentos na Portaria 1.353/11, 
que estabelece o novo Regulamento Técnico de 
Procedimentos Hemoterápicos. 
apresentar documento com foto, válido em todo o 
território nacional.

Antes de doar:

Fique atento
No próximo domingo, 17 de abril, haverá uma comemora-

ção ao Dia internacional de Hemofilia no busto de Tamandaré, 
em João Pessoa. Esta ação é da Federação brasileira de He-
mofilia em parceria com o Hemocentro da Paraíba. O evento 
será pela manhã, entre às 8h e às 12h.

Nunca vá doar sangue em jejum.
Faça um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação.
Não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores.
Evitar fumar por pelo menos 2 horas antes da doação.
Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas antecedentes à doação.
interromper as atividades por 12 horas as pessoas que exercem 
profissões como: pilotar avião ou helicóptero, conduzir ônibus ou 
caminhões de grande porte, subir em andaimes e praticar paraque-
dismo ou mergulho.

Leia mais na página 8
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Crise no Trauminha de Mangabeira 
coloca a vida de pacientes em risco
Constatação está em relatório 
do CRM que aponta existência 
de várias irregularidades

Gerido pela Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP), o Ortotrauma de Man-
gabeira - Trauminha - passa 
por uma das maiores crises de 
atendimento de sua história. 
Foi o que constatou o Conse-
lho Regional de Medicina da 
Paraíba (CRM-PB), após a últi-
ma fiscalização no local, ocor-
rida no último dia 4.

Ontem, o Paraíba Já teve 
acesso, com exclusividade, 
ao relatório elaborado pelo 
CRM, apontando diversas ir-
regularidades que colocam 
a vida de pacientes em risco. 
Entre outras irregularidades, 
o relatório mostra que vá-
rios pacientes que chegam ao 
Trauminha são atendidos na 
sala de sutura, devido a su-
perlotação da sala de emer-
gência e urgência.

De acordo com o relató-
rio, o atendimento na sala de 
sutura traz riscos a todos os 
pacientes  internados no setor. 
No dia da fiscalização, haviam 
12 pacientes na emergência, 
sendo que a capacidade é para 
apenas sete. Com a superlota-
ção, não tinha  equipamentos 
para suprir a demanda. “Cons-
tatamos cinco monitores, sen-
do que um deles não era mul-
tiparâmetro, oito respiradores 
artificiais, dezessete bombas 
de infusão, um oxímetro, um 
cardioversor (que não funcio-
na por falta de tomada elétrica 
no ambiente, e uma máquina 

A Receita Federal na Pa-
raíba espera receber até o final 
do mês 290 mil declarações 
do Imposto de Renda 2016 de 
contribuintes. De acordo com 
o delegado Marialvo Laurea-
no, apenas 99.500 (noventa e 
nove mil e quinhentos) parai-
banos enviaram a declaração 
até agora, o que corresponde 
a 34% da população. Faltando 
17 dias para o término do pra-
zo, 66% contribuintes ainda 
não acertaram as contas com 
o leão. O prazo de entrega do 
Imposto de Renda 2016, que 
usa como base os ganhos e 
dados referentes a 2015, que 
teve início no dia 1º deste mês 
vai até o dia 29.

O imposto de renda é o re-
sultado do valor anual descon-
tado do ganho mensal de um 
trabalhador ou empresa, que é 
repassado ao Governo Federal. 
A declaração do imposto é uma 
prestação de contas à Receita 
Federal da movimentação fi-
nanceira, como uma forma de 
controle, para que ela possa ter 
uma garantia dos bens da po-
pulação em casos de emprés-
timos a banco, para que não 
fique nenhum imposto devido 
durante o ano, tendo-se a par-
tir daí uma noção do quanto foi 
gasto por cada cidadão.

Novidades
A partir deste ano, os pro-

fissionais autônomos de saúde 
e advocacia devem apresentar 
à Receita o CPF dos seus pa-
cientes e clientes no IR, assim 
como dos seus dependentes 
com idade superior a 14 anos. 
A RF disponibiliza um rascu-
nho da declaração, através 
de um aplicativo gratuito em 
dispositivos eletrônicos. Ele 
informa ao contribuinte os 
dados de pagamento e rece-
bimento durante todo o ano, 
para posterior importação no 
Programa de Preenchimento 
da Declaração (PGD). 

Pagamento e multa
O saldo do imposto pode 

ser pago em até oito presta-
ções mensais e sucessivas, 
sendo que nenhuma dessas 
deve ser inferior a cinquenta 
reais. A primeira prestação 
ou parcela única deve ser 
paga até o último dia do prazo 
de entrega da declaração, ou 
seja, 30 de abril. A entrega da 
Declaração de Ajuste Anual 
após o prazo (dia 29), ou sua 
não apresentação, se obriga-
tória, pode gerar uma multa de 
1% (um por cento) ao mês ou 
fração de atraso, calculada so-
bre o total de imposto apurado. 
O valor mínimo é de R$ 165,74 
e como valor máximo 20% do 
IR devido.

34% dos paraibanos 
declararam até agora

imposto de renda

A Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária vai en-
caminhar às Vigilâncias Sa-
nitárias municipais orien-
tações e cópias do novo 
modelo de Termo de Pac-
tuação com a finalidade de 
facilitar a operacionalização 
do processo de descentrali-
zação e de aperfeiçoamento 
do SNVS na Paraíba. A in-
formação é da diretora-ge-
ral da Agevisa/PB, Glaciane 
Mendes, adiantando que a 
descentralização tem por 

finalidade central ampliar a 
promoção e a defesa da saú-
de das pessoas de todas as 
regiões do Estado.

No período de 10 de 
março a 6 de abril, o diretor 
Administrativo, Financeiro e 
de Integração Regional, Irla-
nilson Fabrício de Almeida, e 
o técnico-administrativo Tia-
go Lemos Oliveira Machado 
conseguiram reunir coorde-
nadores e inspetores sanitá-
rios de 144 dos 223 municí-
pios paraibanos.

Agevisa/PB orienta 
as Visas municipais

para aperfeiçoar pactuações

Com uma estrutura digna 
dos grandes escritórios de ad-
vogacia, o Núcleo de Estudos 
e Prática Jurídica Trabalhista 
(NEJUT) da Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB) será 
inaugurado hoje, no Campus 
I de Campina Grande. O Nú-
cleo funcionará no Centro de 
Ciências Jurídicas (CCJ) e es-
tará vinculado ao escritório 
modelo da instituição. A inau-
guração acontece às 10h, com 
a presença do reitor Rangel 
Junior; do procurador do Tra-

balho do Estado, Marcos Antô-
nio Ferreira Almeida; além de 
professores e estudantes do 
curso de Direito da UEPB. 

O diretor do Centro e um 
dos entusiastas da iniciativa, 
professor Amilton de Fran-
ça, explicou que o NEJUT 
terá como missão colaborar 
na formação dos futuros ad-
vogados, além de atender 
gratuitamente a população 
carente na busca de soluções 
de impasses relacionados às 
causas trabalhistas.

NEJUT da UEPB vai 
ser inaugurado hoje

em campina Grande

Eleição para 
escolha de novo 
reitor da UFPB 
acontece hoje

Professores, servidores 
técnico-administrativos e es-
tudantes da UFPB vão às urnas 
hoje para escolher o candidato 
a reitor que vai administrar a 
instituição pelos próximos 
quatro anos. O primeiro tur-
no da consulta eleitoral para 
elaboração da lista tríplice de 
escolha do(a) reitor(a) será 
realizado nos quatro campi da 
instituição das 8h às 17h, nos 
centros e unidades que fun-
cionam de manhã e à tarde, e 
das 8h às 21h, nos locais onde 
o funcionamento se estende 
até a noite.

Serão disponibilizadas 
79 seções eleitorais distri-
buídas pelos quatro campi da 
UFPB: João Pessoa, Areia, Ba-
naneiras e Litoral Norte. Lem-
brando que o Campus I, na 
capital, inclui, além das uni-
dades de ensino localizadas 
na Cidade Universitária, tam-
bém o Centro de Desenvolvi-
mento Tecnológico Regional 
(CTDR), em Mangabeira, e o 
Centro de Ciências Jurídicas 
de Santa Rita. 

Para votar, o eleitor deve 
apresentar um documento 
com foto, como Carteira de 
Identidade, Habilitação ou 
carteira da ADUFPB. Este ano, 
a votação será por meio de ur-
nas eletrônicas cedidas pela 
Justiça Eleitoral da Paraíba.

Bernardinho convoca 
18 jogadores

A exemplo do que fez o técnico 
José Roberto Guimarães semana pas-
sada com o time feminino, o treinador 
da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, 
Bernardinho, anunciou ontem a convo-
cação para a temporada 2016, que 
inclui a Liga Mundial e os Jogos Olímpi-
cos Rio 2016. Dos 18 convocados, oito 
jogaram a final da Superliga no último 
domingo (10), quando o Sada Cruzeiro 
venceu o Brasil Kirin. Cada um dos times 
finalistas cedeu quatro atletas para a 
seleção de Bernardinho. Do Sada Cru-
zeiro foram convocados o levantador 
William, o oposto Wallace Souza, e os 
centrais Isac e Éder. O Brasil Kirin cedeu 
o oposto Wallace Martins, o central 
Maurício Souza, o ponteiro Lucas Lóh e 
o líbero Tiago Brendle.

pré-inscrição 
para professor

A Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) informa que conti-
nuam abertas, até o dia 5 de maio, 
as pré-inscrições para os cursos de 
licenciatura nas áreas de Matemática, 
Química, Física, Biologia, Letras, por-
tuguês, Ciências, História e Geografia, 
por meio da Plataforma Freire. Podem 
se inscrever professores efetivos, dos 
anos finais do Ensino Fundamental e 
do Ensino Médio, que ainda não pos-
suem formação nas disciplinas que 
ensinam. Segundo a subgerente de 
Recursos Humanos da SEE, Giselda 
Freire, a pré-inscrição é importante 
para o planejamento da oferta de 
cursos e vagas nas universidades. O 
procedimento é simples e pode ser 
realizado no site: freire.capes.gov.br. 
A iniciativa é do programa Rede Uni-
versidade do Professor, do MEC.

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

para hemodiálise, cujo serviço 
é terceirizado. O risco de infec-
ção cruzada é muito elevado, 
e grande parte dos pacientes 
estão internados no setor, 
porém sem nenhum cuidado 
preventivo pela falta de moni-
torização adequada. Segundo 
informações, algumas vezes 
o médico plantonista fica em 
situação muito constrange-
dora tendo que optar por es-
colher quem tratar por falta 
de equipamentos em núme-
ro proporcional de pacientes 
internados”.

A fiscalização do CRM 
constatou, ainda, paredes 
com infiltrações e contami-
nadas por fungos; banheiros 
de enfermarias sem descarga, 
propiciando a circulação de 
coliformes fecais e a infecção 
de pacientes internos; e co-
letores de urina sem tampas 
sendo transportados pelos 
corredores do hospital.

Além da precariedade na 
estrutura física do Trauminha, 
a fiscalização do CRM consta-

tou outro dado preocupante: a 
quantidade insuficiente de me-
dicamentos para o tratamento 
de infecções bacterianas.

O CRM chegou a estipular 
um prazo de 30 dias, sob pena 
de interdição, para que o pre-
feito Luciano Cartaxo (PSD) e o 
secretário municipal de Saúde, 
Adalberto Fulgêncio, façam as 
correções sugeridas pelo rela-
tório que foi encaminhado ao 
Ministério Público Estadual da 
Paraíba (MPPB).

Roupas insuficientes
Mas não é só isso. De 

acordo com o relatório, “a 
quantidade de roupa hospita-
lar é insuficiente, chegando a 
situação crítica” em que cirur-
gias foram suspensas por falta 
de roupas no bloco cirúrgico. 
Só para se ter noção, no bloco 
da ortopedia do Ortotrauma, 
haviam apenas três roupas 
disponíveis e que se fossem 
utilizadas, “cirurgias seguin-
tes iriam ser suspensas”.

Durante a fiscalização, se 

descobriu que, além da quan-
tidade insuficiente de roupas 
hospitalares, as que existem 
são lavadas no Hospital San-
ta Izabel. Mais: vários leitos 
estavam forrados com rou-
pas trazidas pelos pacientes 
e que há informações de que 
“alguns pacientes não toma-
ram banho para evitar que as 
roupas fossem molhadas e o 
paciente tivesse que perma-
necer no colchão sem lençol”.

Limpeza por parentes
A via crucis se estende, 

inclusive, para os acompa-
nhantes dos pacientes inter-
nos. O relatório traz infor-
mações de que eles fazem “a 
limpeza do piso de uma das 
enfermarias” do hospital.

Além disso, também fo-
ram encontradas “lixeiras sem 
tampa nos locais de atendi-
mento, lixeiras sendo utilizadas 
para receber água proveniente 
dos aparelhos de ar-condicio-
nado nos consultórios, sala de 
urgência e enfermarias.

O Governo do Es-
tado, por meio da Se-
cretaria de Estado da 
Saúde (SES), realiza 
amanhã o Manejo Clíni-
co da Influenza para os 
profissionais de saúde 
da IV Macrorregião. O 
evento, que será reali-
zado das 8h ao meio-
dia, no auditório da 
IFPB, em Jardim Oásis, 
no município de Caja-
zeiras, é voltado para 
profissionais da Rede 
Hospitalar, das Unida-
des de Pronto Atendi-
mento (UPAs), médicos, 
coordenadores de en-
fermagem, profissionais 
do Núcleo de Vigilância 
Hospitalar e da Comis-
são de Controle de In-
fecção Hospitalar, além 
dos coordenadores de 
Vigilância Epidemio-
lógica dos Municípios. 
O objetivo do manejo 
clínico é alertar esses 
profissionais para iden-
tificar precocemente os 
pacientes sintomáticos. 

Durante toda a 
manhã serão aborda-
dos temas como sinais, 
sintomas, diagnóstico e 
tratamento da influen-
za e seus subtipos. “O 

evento estará preparan-
do os profissionais de 
saúde no manejo clínico 
dos pacientes que che-
garem com sintomato-
logia para influenza. 
Já tivemos alguns casos 
confirmados laborato-
rialmente para o H1N1, 
que é um subtipo im-
portante da influenza, 
e que precisa ser olhado 
com critério”, explicou 
a chefe do Núcleo de 
Doenças Transmissíveis 
Agudas da SES, Anna 
Stella Pachá.

Anna Stella lem-
brou que, considerando 
que a influenza ocor-
re durante todo o ano 
e é mais frequente no 
outono e no inverno, é 
de grande importância 
a adoção de medidas 
de prevenção e contro-
le para a doença. “Os 
casos de influenza esse 
ano começaram num 
período que não era es-
perado. Sempre realiza-
mos a vacinação no mês 
de abril, justamente pre-
parando essas pessoas 
para que sejam fortale-
cidas contra o vírus, que 
circula desde janeiro em 
todo o País.”

4ª Macrorregião 
realiza treinamento 

manejo clínico da influenza

Edilane Ferreira
Do Paraíba Já

foto: Evandro Pereira

Pacientes no Trauminha são atendidos na sala de sutura, devido a superlotação da emergência e urgência
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PF prende ex-senador Gim Argello
O ex-senador é acusado 
de receber propina no 
esquema da Petrobras

oPeRação lava jato

O ex-senador Gim Ar-
gello foi preso preventiva-
mente ontem, em Brasília, na 
28ª fase da Operação Lava 
Jato, sob suspeita de ter re-
cebido propina em troca de 
sua atuação política em co-
missões parlamentares de 
inquérito que investigavam 
a Petrobras, informou o Mi-
nistério Público Federal do 
Paraná (MPF-PR).

Segundo o MPF-PR, a 
prisão do ex-senador foi au-
torizada após terem sido 
recolhidas provas de que 
ele recebeu R$ 5 milhões 
em propina da empreiteira 
UTC Engenharia, conforme 
depoimento do dirigente da 
empresa, Ricardo Pessoa, em 
delação premiada, à força-ta-
refa da Lava Jato.

Argello teria orientado 
o empreiteiro a destinar o 
dinheiro na forma de doa-
ções eleitorais aos diretórios 
nacionais de quatro partidos 
indicados por ele: DEM (R$ 
1,7 milhão), PR (R$ 1 mi-
lhão), PMN (R$1,15 milhão) 
e PRTB (R$1,15 milhão). Em 
2014, as siglas integravam 
uma coligação com o PTB, 
partido pelo qual o ex-sena-
dor tentava a reeleição. 

O MPF-PR disse ter com-
provado o depósito do di-
nheiro nas contas dos parti-
dos por meio de recibos. Em 
2014, Ricardo Pessoa não foi 
convocado para depor nem 
na CPI da Petrobras no Se-
nado, nem na Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito 
que investigou a estatal. Gim 
Argello integrou ambas.

Outro indício contra o 
ex-senador foi encontrado 
no celular do executivo Léo 

Pinheiro, da empreiteira 
OAS, apreendido ainda na 7ª 
fase da Operação Lava Jato.

Em mensagens, troca-
das com Otávio Marques de 
Azevedo, então presidente 
da empreiteira Andrade Gu-
tierrez, é mencionado o pa-
gamento de R$ 350 mil para 
uma paróquia frequentada 
por Argello, que recebeu a 
alcunha de “Alcoólico”, em 
uma referência à bebida des-
tilada “gim”. O dinheiro teria 
ligação com a obra da Refina-
ria Abreu e Lima (RNEST), da 
Petrobras, em Pernambuco.

Pinheiro também não 
foi convocado a depor nas 
comissões que investigavam 
a Petrobras no Congresso.

Os procuradores dizem 
ter recolhido ainda outras 
provas que corroboram o 
pagamento de propina, tais 
como registros de ligações 
telefônicas e reuniões.

Vitória de Pirro
Deflagrada hoje, a 28º 

fase da Lava Jato recebeu o 
nome de Vitória de Pirro e 
cumpre 21 mandados judi-
ciais em Brasília, Rio de Ja-
neiro, Taguatinga (DF) e São 
Paulo.

Além da prisão preven-
tiva de Gim Argello, estão 
sendo cumpridos outros dois 
mandados de prisão tempo-
rária e quatro de condução 
coercitiva – quando o inves-
tigado é levado para depor e 
depois liberado – além de 14 
ordens judiciais de busca e 
apreensão.

São investigados os cri-
mes de associação criminosa, 
concussão, corrupção ativa e 
lavagem de dinheiro. O nome 
dessa fase da Lava Jato faz re-
ferência ao rei Pirro (318 aC 
– 272 aC) – de uma região da 
Grécia antiga – que, apesar 
de ter derrotado os romanos 
em uma batalha, sofreu da-
nos irreparáveis e a vitória 
se mostrou inútil.

Felipe Pontes 
Da Agência Brasil

O juiz federal Sérgio 
Moro defendeu ontem a in-
tervenção do Poder Judi-
ciário para evitar a “perpe-
tuação na vida pública” de 
políticos acusados de cor-
rupção. Para o juiz, o prin-
cípio da garantia da ordem 
pública pode ser usado para 
justificar decisões que te-
nham objetivo de evitar no-
vos crimes e afastar o “políti-
co improbo da vida pública.”

A argumentação de Moro 
consta na decisão em que ele 
determinou a prisão do ex-se-
nador Gim Argello (PTB-DF) 
e mais duas pessoas ligadas 
a ele, na 28ª fase da Operação 
Lava Jato, deflagrada ontem.

“O correto seria que as 
próprias instituições políti-
cas ou as próprias estrutu-
ras partidárias resolvessem 
essas questões. Não sendo 
este o caso, é necessária, in-
felizmente, a intervenção do 
Poder Judiciário para poupar 
a sociedade do risco ofereci-
do pela perpetuação na vida 
pública do agente político 
criminoso, quando há pos-
sibilidade de que este volte, 
em futura eleição, a assumir 
mandato parlamentar. Nada 
pior para a democracia do 
que um político desonesto.”

Na avaliação de Sergio 
Moro, a corrupção compro-
mete a democracia no Brasil. 
“Como dinheiro é poder e o 
domínio político é compe-
titivo, políticos desonestos, 
por terem condições de con-
tar com recursos crimino-
sos, possuem uma vantagem 
comparativa em relação aos 
probos. Se não houver reação 
institucional, há risco concre-
to do progressivo predomínio 
dos criminosos nas institui-
ções públicas, com o compro-
metimento do próprio siste-
ma democrático.”

Bloqueio de contas
O juiz Sergio Moro, res-

ponsável pelos processos da 
Operação Lava Jato, autorizou 
o bloqueio de R$ 5,35 milhões 
das contas do ex-senador Gim 
Argello e do assessor Paulo 
César Roxo Ramos, investiga-
dos na 28ª fase da Operação 
Lava Jato, deflagrada ontem.

A investigação aponta o 
recebimento de propina no 
valor R$ 5 milhões pelo ex-
-senador, para evitar a con-
vocação de executivos de 
empreiteiras para prestarem 
depoimento nas comissões 
parlamentares de inquérito 
sobre a Petrobras.

Juiz pede intervenção

O governador de Minas 
Gerais, Fernando Pimentel, 
foi indiciado pela Polícia Fe-
deral por corrupção passiva, 
organização criminosa, la-
vagem de dinheiro e tráfico 
de influência. As acusações 
constam na conclusão de 
dois inquéritos da Operação 
Acrônimo, instaurada para 
investigar vantagens conce-
didas a empresas na elabora-
ção de políticas públicas.

Caberá agora à Procu-
radoria-Geral da República 
decidir se concorda com o 
indiciamento e se leva a de-
núncia à Justiça. Na condição 
de governador, Pimentel tem 
foro garantido no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

Em um dos inquéritos, a 
Polícia Federal considera ha-
ver indícios de que o gover-
nador, quando foi ministro 
do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior en-
tre 2011 e 2014, intercedeu 

para favorecer a montadora 
Caoa. Em 2012, foi lançado 
pelo ministério o Programa 
Inovar Auto, que concedia in-
centivos fiscais a indústrias 
do setor automotivo.

Para garantir sua manu-
tenção no programa, a Caoa 
teria pago R$ 2,1 milhões. 
Segundo a Polícia Federal, 
o valor foi repassado a duas 
empresas de Benedito Oli-
veira Neto - conhecido como 
Bené e dono da Gráfica Brasil 
- que não prestaram serviços 
à montadora e foram usadas 
apenas para emitir notas fis-
cais frias e receber as verbas. 
Bené atuou na campanha de 
Pimentel ao governo de Minas.

Depoimento
Como Fernando Pimen-

tel tem foro privilegiado no 
STJ, o indiciamento dependia 
de autorização prévia, o que 
foi concedida pelo ministro 
Herman Benjamin em feve-
reiro. Em seu despacho, ele 
reiterou a importância de 
que todas as etapas da inves-

tigação fossem cumpridas. 
O governador foi intimado 
para depor na sexta-feira (8), 
mas não compareceu. Seria a 
última etapa da investigação.

Em nota, o advogado de 
Fernando Pimentel, Eugênio 
Pacelli, informou que “ele tem 
todo o interesse em depor, 
mas nos limites da lei e com 
obediência à jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF)”. Pacelli defendeu que 
é direito do investigado ter 
acesso a todas as informações 
antes de prestar depoimento.

O advogado disse ainda 
esperar que a posição do Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
seja a de garantir ao governa-
dor o direito de ser ouvido no 
âmbito adequado. No início do 
ano, o MPF discordou da Polí-
cia Federal. A vice-procura-
dora-geral da República, Ela 
Wiecko, deu parecer contrá-
rio ao pedido para indiciar o 
governador. Segundo ela, não 
caberia à Polícia Federal indi-
ciar “autoridades com prerro-
gativa de função” no STJ.

Governador de Minas Gerais 
é indiciado por corrupção

oPeRação aCRÔNIMo 

leo Rodrigues 
Da Agência Brasil

Suspensa nomeação 
de eugênio aragão

A juíza federal substituta da 
7ª Vara do Tribunal Regional Federal 
da Primeira Região Distrito Federal Lu-
ciana Raquel Tolentino de Moura sus-
pendeu ontem o decreto que nomeou 
o ministro da Justiça, Eugênio Aragão. 
A decisão liminar (provisória) vale até 
o julgamento final da ação popular em 
que foi pedida a suspensão.

Na decisão, a juíza lembra que 
a Constituição proíbe que membros do 
Ministério Público, do qual Aragão fez 
parte antes de assumir a pasta da Jus-
tiça, ocupem outros cargos ou funções.

Em março, o Conselho Superior 
do Ministério Público Federal apro-
vou, por maioria de votos, o afasta-
mento do subprocurador-geral da 
República Eugênio Aragão, que tinha 
sido nomeado ministro da Justiça.

 Ele foi designado para a pasta 
em substituição a Wellington César 
Lima e Silva, depois que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) entendeu que 
este teria de pedir exoneração do car-
go de promotor de Justiça do Ministé-
rio Público (MP) da Bahia se quisesse 
permanecer no cargo de ministro. A 
decisão foi tomada após a corte ser 
questionada sobre a impossibilidade 
de membros do Ministério Público as-
sumirem cargos do Executivo.

A Advocacia-Geral da União 
(AGU)  informou que ainda não foi noti-
ficada, mas vai recorrer da decisão.

Sem mencionar diretamente os 
nomes, a presidente Dilma Rousseff 
afirmou ontem que o vice-presiden-
te da República, Michel Temer, e o 
presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), são 
os chefes do que ela classificou de 
golpe em curso contra seu mandato.

“Se ainda havia alguma dúvida 
sobre o golpe, a farsa e a traição em 
curso, não há mais. Se havia algu-
ma dúvida sobre a minha denúncia 
de que há um golpe de Estado em 
andamento, não pode haver mais. 
Os golpistas podem ter chefe e vi-
ce-chefe assumidos. Não sei direito 
qual é o chefe e o vice-chefe. Um 

deles é a mão não tão invisível assim 
que conduz com desvio de poder e 
abusos inimagináveis o processo de 
impeachment. O outro esfrega as 
mãos e ensaia a farsa do vazamento 
de um pretenso discurso de posse. 
Cai a máscara dos conspiradores. O 
Brasil e a democracia não merecem 
tamanha farsa”, disse Dilma, em dis-
curso no Palácio do Planalto.

Segundo Dilma, na segunda-
feira (11) ficou claro que existem 
dois chefes do golpe que agem em 
conjunto e de forma premeditada. 
A presidente referiu-se ao vaza-
mento de um áudio em que o vice
-presidente Michel Temer fala como 
se o processo de impeachment já 
tivesse sido aprovado pela Câmara 
dos Deputados. No áudio, classifica-

do por Temer como mensagem de 
“palavra preliminar à Nação brasi-
leira”,  ele diz que precisa estar pre-
parado para enfrentar os “graves 
problemas que afligem” o Brasil, 
caso os senadores decidam a favor 
do afastamento de Dilma. 

A presidente discursou para 
uma plateia formada por profes-
sores e estudantes no ato intitu-
lado Encontro da Educação pela 
Democracia. Integrantes da União 
Nacional dos Estudantes (UNE), da 
União Brasileira dos Estudantes Se-
cundaristas (Ubes), da Confedera-
ção Nacional pelos Trabalhadores 
na Educação (CNTE) e do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) estão 
entre as entidades que participa-
ram do ato.

Dilma afirma que golpe contra seu 
mandato tem chefe e vice-chefe
ana Cristina Campos 
Da Agência Brasil

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Dilma recebeu homenagens da UNE, Ubes, CNTE e Conselho Nacional de Educação durante ato pela democracia, no  Planalto
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Cunha define rito do impeachment 
e votação deve ser domingo à noite

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), definiu 
ontem, em reunião com o co-
légio de líderes, o rito de dis-
cussão e votação do pedido 
de abertura de processo de 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff pelo plenário 
da Casa. As discussões serão 
iniciadas às 8h55 da próxima 
sexta-feira (15) e finalizadas 
domingo (17) à noite, com a 
votação do parecer do depu-
tado Jovair Arantes (PTB-GO), 
favorável ao prosseguimento 
do processo de afastamento.

Eduardo Cunha ainda 
não divulgou como será a 

ordem de votação. A base do 
governo defende a adoção 
do mesmo critério usado na 
votação do impeachment do 
presidente Fernando Collor, 
em 1992, que foi por ordem 
alfabética. Para os defensores 
do impeachment de Dilma, 
não há relevância no critério.

Nos bastidores, parlamen-
tares da base aliada temem que 
Cunha adote a votação alterna-
da por estados de diferentes 
regiões. Isso, segundo gover-
nistas ouvidos pela Agência 
Brasil, poderia provocar uma 
votação inicial grande a favor 
do impeachment, influencian-
do deputados indecisos.

Na sexta-feira, os traba-
lhos serão abertos com a fala 
dos autores da denúncia e a 
manifestação da defesa da 
presidente Dilma Rousseff. 
Será concedido prazo de 25 
minutos para ambas as par-

tes. Depois disso, cada um dos 
25 partidos com represen-
tação na Câmara e os líderes 
da maioria e da minoria te-
rão uma hora para discussão. 
Esse tempo poderá ser dividi-
do com até cinco parlamenta-
res, independentemente do 
tamanho da bancada.

Pelo cronograma, serão 
necessárias, pelo menos, 28 
horas para a discussão inicial. 
Com isso, a discussão inicia-
da na sexta poderá se pro-
longar até as 13h de sábado 
(16), ultrapassando o horário 
previsto por Cunha para iní-
cio da sessão deste dia, 11h. 
Os trabalhos começam com 
a fala dos deputados que se 
inscreverem no dia anterior 
(de 9h às 11h) para discutir 
o relatório. No sábado, todos 
os líderes terão direito a falar 
por suas bancadas pelo tem-
po correspondente ao tama-

nho das bancadas.
A cada nova sessão, os 

líderes terão direito a usar 
da palavra conforme prevê o 
regimento da Casa. A inten-
ção do presidente da Câma-
ra é encerrar os debates no 
sábado. Cada um dos depu-
tados inscritos terá direito a 
3 minutos de fala. Se os 513 
optarem por discursar, serão 
gastos 1.539 minutos, o equi-
valente a quase 26 horas.

Com início previsto para 
as 11h de sábado, se não 
houver interrupções, essa 
fase deverá durar até as 13h 
de domingo. Pelo cronogra-
ma definido ontem, no do-
mingo, a sessão será iniciada 
às 14h, com a fala dos líderes 
partidários. Em seguida, os 
representantes dos partidos 
terão 10 segundos para fazer 
o encaminhamento e orien-
tação da votação.

Definição saiu após reunião 
do presidente da Câmara 
com o colégio de líderes

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 13 de abril de 2016

Geral

Temeridade, significado (dicionário Houaiss): 
substantivo feminino. 1: Ousadia excessiva. Imprudência. 
2: qualidade, ação ou dito de temerário. Etimologia: lat. 
temerĭtas,ātis ‘desatino, despropósito, estouvamento, falta 
de reflexão’; ver temer-. 

temer- (é um) elemento de composição. antepositivo, 
do lat. temēro,as,āvi,ātum,āre ‘profanar’. der. latinos: 
temerarĭus,a,um ‘imprudente, estouvado, desatinado, 
temerário, inconsiderado, desarrazoado’, temerĭtas,ātis 
‘desatino, despropósito, estouvamento, leviandade, 
audácia, ousadia, atrevimento’, intemerātus.

Após essa rememoração do significado da palavra 
temeridade, chamo a atenção para o fato de que na 
atual conjuntura política nacional ela conquistou um 
sentido adicional. Um sentido, que remete a subterfúgio, 
dissimulação e intempestividade,  atrelado à dinâmica da 
interferência da personalidade do atual vice-presidente 
da República Michel Temer no processo de articulação de 
presumível impedimento da presidente Dilma Rousseff por 
causa de suposto crime de responsabilidade.

Gostaria de propor uma reflexão sobre dupla 
temeridade do vice Michel Temer: a divulgação da carta 
por ele enviada no final do ano passado à presidente Dilma, 
em que afirmava: “Sei que a senhora não tem confiança em 
mim e no PMDB, hoje, e não terá amanhã. Lamento, mas 
esta é a minha convicção”; e o envio esta semana para um 
grupo de WhatsUpp de um áudio que segundo ele seria 
o ensaio de um discurso à nação após a concretização do 
impeachment. 

O vazamento, não intencional, assegura o vice, desse 
áudio foi gasolina sobre as chamas da “conspiração para 
derrubar a presidente” denunciada diuturnamente pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT) e seus aliados, filiados, 
militantes e simpatizantes. 

A reflexão rápida que proponho é à luz da psicologia 
política, essa nova ciência que se dedica ao comportamento 
político nas sociedades contemporâneas. Subjetividade, 
intersubjetividade, diálogo e participação são objetos da 
psicologia política, assim como são o racismo e as formas 
de preconceito, a xenofobia, as políticas públicas a exemplo 
de saúde e educação, campos onde se encontram e se 
conflitam as forças psíquicas e da linguagem. Tudo em 
meio ao fluxo dos poderes e do exercício juridicamente 
orientado desses poderes nas esferas pública e 
privada.

O tom da carta e a forma de exposição do discurso 
escolhidos pelo vice-presidente sugerem um quadro 
de midiatização do contrato narcísico. “Midiatização 
pode ser entendida como múltiplos entrecruzamentos 
entre tecnologias midiáticas, campos e atores sociais, 
meios de comunicação social tradicionais e sociedade”, 
explica a especialista em comunicação midiática Fabiane 
Sgorla. 

Mas é algo arriscado. Que pode sair totalmente 
do controle. Na maioria das vezes, dá certo quanto à 
visibilidade de temas, ideias e/ou pessoas. 

Já o “contrato narcísico”, originalmente, nos séculos 
XIX e XX, é definido por cientistas a exemplo de Sigmund 
Freud como a tentativa natural, geracional, de os pais 
libertarem os filhos dos controles a eles impostos por 
leis da natureza e da sociedade. Na contemporaneidade, 
o século XXI da sociedade pós-industrial, assumiu esse 
contrato narcísico uma centralidade enquanto o que o 
filósofo Gilles Lipovetsky define como uma “forma inédita 
de apatia, que se distingue por sensibilização epidérmica 
em relação ao mundo”.  

Em “A era do vazio”, Lipovetsky vê em nossa pós-
modernidade  a modulação do narcisismo que assume a 
forma de uma nova personalização ou individualismo. Isso 
atende ao imperativo de o indivíduo ser mais ele mesmo 
em confronto com as regras estabelecidas pela cultura 
da modernidade ainda vigente (convenções morais e 
políticas, entre outras, universalizadas) no seu entorno 
psicossocial. Esse novo indivíduo, às vezes definido como 
hipermoderno,  leva cada vez mais à esfera pública, 
via mídias e redes sociais, suas cargas mais íntimas de 
aspirações. Pretende conduzir a sociedade pelo viés dos 
seus desejos. 

Michel Temer, com a forma de sua exposição, nos 
casos da carta e do WhatsUpp, de emoções e desejos 
que poderia ser interpretada como uma infantilização 
temerosa, e uma redução temerária do sentido histórico 
da esfera pública da práxis política, revela uma angústia da 
inadequação e do vazio frente ao teatro do poder do qual 
participa tangencialmente devido à condição de vice. O que 
se tem a partir da carta e do “ensaio do discurso de posse” 
é a angústia “narcísica” reveladora de uma persona política 
aparentemente desprovida da força que ele acredita ter 
para governar o Brasil em tempestade. Ele na Presidência  
é de se pensar que seria uma temeridade...  

Temeridade

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter

Da Agência Brasil

Celso Pansera disse que não há fato determinado para embasar o impeachment da presidente Dilma

FOTO: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Celso 
Pansera, disse ontem que os 
ministros do PMDB que têm 
mandato de deputado vão se 
licenciar dos cargos e retor-
nar à Câmara para votar, no 
plenário, contra a abertura 
do processo de impeach-
ment da presidente Dilma 
Rousseff. A votação está pre-
vista para ocorrer no próxi-
mo domingo (17).

No final de março, o 
PMDB decidiu deixar a base 
de apoio do governo Dilma, 
mas seis ministros do parti-
do permaneceram nos car-
gos. Três têm mandatos de 
deputado: além de Pansera, 
Marcelo Castro, da Saúde; e 
Mauro Lopes, da Secretaria 
de Aviação Civil.

“Ontem nós reunimos 
os ministros do PMDB e 
decidimos que vamos vol-
tar para fazer a luta contra 
o impeachment na Câmara. 
Nós vamos encerrar o ter-
ceiro turno das eleições de 

Ministros reassumem e votam contra

Estudantes inscritos no 
programa Hora do Enem que 
não dispõem de acesso à in-
ternet, devem pedir vagas 
para realizar o simulado em 
universidades e institutos fe-
derais de educação, ciência e 
tecnologia. O prazo começou 
a contar desde a segunda-
feira (11), e termina nesta 
sexta-feira. Há 120 mil vagas 
disponíveis, em instituições 
de todo o País.

O simulado, gratuito, 
pode ser feito também em 
instituições particulares e 
comunitárias e escolas esta-
duais de Ensino Médio. O pro-
grama oferece, além de simu-
lados, exercícios e vídeoaulas 
para facilitar os estudos dos 
candidatos ao Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem).

Esse pedido é exclusivo 
para os 2,2 milhões de alu-
nos concluintes do Ensino 
Médio e devem ser feitos na 

própria plataforma do pro-
grama, com o número de CPF 
do participante. Os alunos do 
terceiro ano do Ensino Mé-
dio que dispõem de acesso 
à internet podem realizar o 
simulado em computador, 
tablet ou celular próprios.

“Com o simulado, o estu-
dante recebe uma nota e sabe 
como se sairia no Enem”, 
afirma o ministro Aloizio 
Mercadante. O diagnóstico 
proporcionará ao aluno um 
plano individualizado de es-
tudo e permitirá saber quan-
to tempo ele precisa investir 
nos estudos e que assuntos 
devem ter prioridade no 
aprendizado para alcançar a 
vaga desejada no Enem.

A prova on-line será 
aplicada no último sábado 
deste mês (dia 30) e terá 80 
itens, com a mesma metodo-
logia de elaboração de ques-
tões do Enem.

Estudantes têm prazo 
até 6ª para pedir internet

sImuLAdO dO ENEm

Yara Aquino
Da Agência Brasil

O senador Ronaldo 
Caiado (DEM-GO) acio-
nou ontem o governa-
dor do Distrito Federal, 
Rodrigo Rollemberg, e 
o ministro da Justiça, 
Eugênio Aragão, para 
pedir que eles garantam 
a segurança e a prote-
ção de manifestantes no 
próximo fim de semana, 
durante a votação do im-
peachment. O senador 
quer que a Polícia Fede-
ral, a Polícia Rodoviária 
Federal e os órgãos de 
segurança pública do 
Distrito Federal sejam 
acionados para “garantir 
o direito de manifesta-
ção dos cidadãos”.

Caiado baseia o pe-
dido nas notícias veicula-
das na imprensa segun-
do as quais “movimentos 
ligados à esquerda, em 

especial o Movimento 
dos Trabalhadores Sem 
Terra”, estão ameaçando 
bloquear rodovias em 
razão do início da vota-
ção sobre a instauração 
de processo de impea-
chment da presidente 
Dilma Rousseff. Além 
disso, ele ressalta a fala 
do líder do MST, João 
Pedro Stédile, que teria 
dito que “sexta-feira va-
mos parar o Brasil e não 
vamos trabalhar”.

O senador relata 
que a Polícia Militar do 
DF prendeu na noite de 
anteontem um militante 
que participava da mar-
cha a favor da presiden-
te Dilma na Esplanada 
dos Ministérios “portan-
do quantidade expressi-
va de notas em uma mo-
chila. Questionado sobre 
a origem dos recursos, 
não trouxe argumentos 
para justificá-la”.

Reforço na segurança
Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

2014. E vamos ganhar de 
novo e espero que desta vez 
respeitem o resultado. Esse 
País precisa trabalhar, pre-
cisa que o deixem trabalhar, 
esse governo precisa gover-
nar, precisa que o deixem 
governar”, disse durante dis-

curso em evento no Palácio 
do Planalto na presença de 
estudantes e entidades liga-
das à educação.

Pansera disse que não há 
fato determinado para emba-
sar o impeachment da pre-
sidente Dilma. “Votei numa 

presidente e num vice-pre-
sidente, se é para manter os 
programas e, se não tem fato 
determinado, por que o im-
peachment? Qual o sentido 
do impeachment se não é a 
disputa da política pela polí-
tica?”, questionou.
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Mundo

Economia global cresce menos por 
causa do Brasil e Rússia, diz FMI
A economia mundial vai 
crescer 3,2% este ano, 
segundo prevê o fundo 

Da Agência Estado

A economia mundial 
vai crescer este ano 3,2% 
e, em 2017, a taxa de cres-
cimento da economia glo-
bal será de 3,5%, disse 
ontem o Fundo Monetário 
Internacional. A previ-
são constitui uma revisão 
para baixo, equivalente a 
0,2% em 2016 e 0,1% em 
2017, em comparação às 
estimativas iniciais, se-
gundo o relatório Panora-
ma Economia Mundial do 
Fundo. O baixo crescimen-
to do Brasil e da Rússia foi 
o motivo apontado pelo 
relatório para a expansão 
menor que a esperada da 
economia mundial.

A possibilidade de as 
economias do Brasil e da 
Rússia permanecerem em 
rumo “incerto”, constitui 
risco para a economia mun-
dial. Tal hipótese, segundo 
o relatório, “pode empurrar 
o crescimento global para 
baixo, em relação à previ-
são atual”.

O documento mostra 
ainda outros perigos que 
podem emperrar a econo-
mia global: risco de fra-
gilidades financeiras, de 
choques geopolíticos ou 
de discórdias políticas que 
possam contaminar a si-
tuação econômica geral dos 
países.

De acordo com o FMI, 
os riscos podem ser evita-
dos com decisões corretas 
dos responsáveis pelas po-
líticas econômica e finan-
ceira dos países nas áreas 
fiscal e monetária.

“Menor crescimento sig-
nifica menos espaço para er-
ros”, disse Maurice Obstfeld, 
conselheiro econômico do 
FMI , ao comentar as pesqui-
sas constantes do relatório. 
“[No entanto], crescimento 

lento persistente provoca a 
redução do produto poten-
cial e prejudica a expansão 
da demanda e dos investi-
mentos”, alertou.

O atual panorama 
mundial, com perspectiva 
de redução do ritmo do 
crescimento, exige “uma 
resposta imediata”, disse 
Obstfeld. Segundo ele, “se 
os políticos reconheces-
sem claramente os riscos 
que enfrentam, e se agis-
sem em conjunto, os efei-
tos positivos sobre a con-
fiança global poderiam ser 
substanciais”.

O crescimento nas eco-
nomias avançadas deverá 
manter-se em 2%. De acor-
do com Obstfeld, a recupe-
ração mundial é dificultada 
pela fraca demanda dos 
países, que reflete os lega-
dos de crises não resolvidas 
no passado.

De acordo com o re-
latório, os Estados Unidos 
vão crescer este ano 2,4%, 
com perspectiva de mo-
desto aumento em 2017. 
A demanda interna nor-
te-americana será apoiada 
por melhoria prevista nas 
finanças públicas e no mer-
cado imobiliário. Tais fato-
res ajudam a compensar 
o prejuízo decorrente das 
exportações líquidas pro-
venientes de um dólar forte 
e produção fraca.

Na Europa, a situação 
não é positiva: baixo inves-
timento, alto desemprego 
e balanços de empresas 
fracos pesam sobre o cres-
cimento, que permanecerá 
em 1,5% este ano e 1,6% 
no próximo ano. 

No Japão, o crescimen-
to e a inflação são mais bai-
xos do que o esperado, re-
fletindo em particular uma 
queda acentuada do consu-
mo privado. O crescimento 
deverá manter-se em 0,5 % 
positivo, em 2016, e 0,1 por 
cento negativo em 2017, 
em razão do aumento pre-
visto da taxa de imposto so-
bre o consumo.

Bruxelas  (AE) - A Co-
missão Europeia deu à Grécia 
duas semanas para elaborar 
planos concretos para me-
lhorar a proteção da frontei-
ra externa da União Europeia. 
Com isso, cresce a pressão 
sobre o governo grego por 
causa da crise de imigração, 
apesar de o número de pes-
soas que entraram no bloco 
estar diminuindo.

 Se considerar que a Gré-
cia não conseguiu criar um 
plano adequado e implemen-
tá-lo até 12 de maio, a UE vai 
estender as checagens de 
fronteira existentes para via-
jantes da Grécia até meados 
de novembro, para ajudar a 
garantir que imigrantes não 
consigam avançar para dentro 
do bloco.

Tal movimento desta-
caria as contínuas incerte-
zas sobre a sobrevivência do 
acordo de Schengen, que per-
mite que viajantes cruzem 
muitas fronteiras europeias 
sem um passaporte.

 Áustria, Alemanha e ou-
tros países introduziram con-
troles de fronteira em uma 
tentativa de conter a onda de 
mais de um milhão de pessoas 
tentando entrar na Alemanha 
ou em países escandinavos 
desde meados do ano passa-
do, criando um efeito dominó 
nos Bálcãs que deixou milha-
res de pessoas presas na Gré-
cia após cruzarem o Mar Egeu.

 O fechamento de algu-
mas rotas e um acordo com a 
Turquia para receber de volta 
todos os imigrantes que che-
gam à Grécia ajudaram a re-
duzir significativamente o nú-

mero de pessoas entrando no 
bloco, mas diplomatas da UE 
afirmam que ainda é imprová-
vel que a Áustria e alguns vizi-
nhos suspendam os controles 
nos próximos meses.

 Pelas regras atuais, checa-
gens de passaporte na área en-
globada pelo acordo de Schen-
gen não podem ser estendidas 
além de 12 de maio a menos 
que a Comissão Europeia avalie 
que um país está fracassando 
em proteger a fronteira externa 
do bloco. As checagens foram 
introduzidas para viajantes da 
Grécia em setembro.

“A comissão confirma 
que estará preparada para 
essa eventualidade e agirá 
sem atraso”, declarou o bra-
ço executivo da UE em comu-
nicado.

No documento de dez pá-
ginas, a comissão afirma que, 

embora a Grécia tenha feito 
progresso desde o primeiro 
alerta, em novembro, ainda 
não conseguiu apresentar 
cronogramas e estimativas de 
custo concretas e nomear as 
autoridades responsáveis por 
vários requerimentos.

 O relatório também diz 
que ainda não está claro o que 
a Grécia planeja fazer para 
melhorar a vigilância costeira 
no curto prazo, quando essas 
medidas serão implementa-
das e quanto isso vai custar. A 
Comissão Europeia também 
quer uma ação urgente da 
Grécia para criar patrulhas 
conjuntas com a Frontex, a 
polícia de fronteira da UE, na 
divisa norte com a Macedônia, 
que não faz parte do bloco. O 
governo grego não respondeu 
imediatamente a um pedido 
para comentar o assunto.

José Romildo
Da Agência Brasil

Emergentes: Crescimento modesto
As nações emergen-

tes e em desenvolvimento 
terão crescimento modes-
to em comparação com os 
índices das últimas duas 
décadas: 4,1% este ano e 
4,6% em 2017. Segundo o 
documento do FMI, os fa-
tores para essa modesta 
performance são a desace-
leração do crescimento nos 
países exportadores de pe-
tróleo, com o declínio dos 
preços do petróleo, e as 
perspectivas ainda fracas 
para os exportadores de 
commodities não-petrolí-
feras, inclusive na América 
Latina.

Também influi para o 
crescimento modesto das 

nações emergentes a desa-
celeração da China, as re-
cessões profundas no Brasil 
e na Rússia, e o crescimento 
fraco em alguns países da 
América Latina e do Oriente 
Médio.

Do lado positivo, a Ín-
dia continua a ser um ponto 
brilhante, com um cresci-
mento forte e aumento da 
renda real. As economias da 
Indonésia, da Malásia, das 
Filipinas, da Tailândia e do 
Vietnã também estão mos-
trando bons sinais de cres-
cimento. México, América 
Central e Caribe são benefi-
ciários da recuperação dos 
Estados Unidos, segundo o 
relatório do FMI.

O governo grego vem sofrendo pressão da Europa para melhorar a proteção à fronteira, por causa da crise de imigração

UE cobra plano grego sobre fronteira
CRISE MIGRATÓRIA

O Supremo Tribunal de Justiça da 
Venezuela declarou inconstitucional, 
nessa segunda-feira (11), a Lei de Anistia 
aprovada pelo Parlamento para libertar 
integrantes da oposição.

A decisão foi publicada no portal do 
Supremo Tribunal quatro dias depois de 
o presidente da Venezuela, Nicolás Ma-
duro, ter pedido uma interpretação do 
texto, ao afirmar que ele “jamais” seria 
aprovado.

“Pode notar-se a pretensão de con-
ceder anistia a todos aqueles ‘investi-
gados, imputados, acusados ou conde-
nados como autores ou partícipes’ de 
delitos claramente comuns e não políti-
cos”, diz a decisão do Supremo.

O tribunal considera que a Lei de 
Anistia beneficiaria investigados, impu-
tados ou condenados independente-
mente de serem autores, instigadores, 
cooperadores diretos ou cúmplices, o 
que “em nada conduz ou ajuda uma 
reconciliação nacional, mas sim uma es-

candalosa impunidade em detrimento 
da moral pública”.

O tribunal cita as manifestações pú-
blicas relativas à Lei de Anistia no que se 
refere ao “exercício das liberdades cívi-
cas e com fins políticos”, considerando 
que “não é ilimitado e, portanto, nem 
todo protesto, manifestação, reclama-
ção ou apelo contra a ordem institucio-
nal é admissível”. O tribunal estabelece 
como limite constitucional a “necessária 
realização de forma pacífica”, o que, no 
seu entendimento, a lei não discrimina.

O Supremo considera que vários ar-
tigos do texto, aprovado pelo Parlamen-
to em 29 de março, referem-se ao bene-
fício da anistia para opositores no exílio, 
considerados fugitivos pela Justiça.

A lei aprovada pela oposição, que 
tem maioria no Parlamento, pretendia 
colocar em liberdade mais de 70 polí-
ticos acusados de delitos comuns, mas 
que a oposição qualifica de “presos polí-
ticos”, e outro grupo de opositores des-
critos como “perseguidos” e que atual-
mente se encontram fora da Venezuela.

STJ venezuelano diz que Lei 
da Anistia é inconstitucional

APROVAÇÃO É DERRUBADA
MP da Bélgica 
acusa mais 2 
suspeitos de 
terrorismo

O Ministério Público 
(MP) belga anunciou on-
tem que mais dois homens 
são acusados no âmbito da 
investigação dos atentados 
terroristas de 22 de março 
em Bruxelas. Eles são acu-
sados de “participação em 
atividades de um grupo ter-
rorista, assassinatos e ten-
tativas de assassinato como 
autor, coautor ou cúmplice” 
e suspeitos de ligação com 
uma célula jihadista de Bru-
xelas.

Samïl F., nascido em 1984, 
e Ibrahim F., em 1988, estariam 
ligados ao aluguel do aparta-
mento da Rue des Casernes, 
em Etterbeek, na região de 
Bruxelas, informou o MP.

O apartamento alugado, 
que servia de esconderijo 
aos integrantes de uma célu-
la terrorista, foi alvo de bus-
cas no sábado (9), durante 
operação feita por forças de 
segurança.

Da Agência Lusa

Da Agência Lusa

FOTO: Amel Emric-Associated Press-Estadão Conteúdo
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5s ampliará qualidade
do atendimento 
do Hospital de Trauma
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Governo do Estado estimula inclusão social e produtiva

Mulher rural
O Governo da Paraí-

ba está desenvolvendo em 
todo o Estado um trabalho 
de organização e conscien-
tização com a mulher rural 
com o objetivo de informá
-la sobre seus direitos, e 
com isso, melhorar a qua-
lidade de vida, com a con-
quista de novos espaços na 
formação da economia e do 
desenvolvimento rural sus-
tentável.

A ação, executada pela 
Emater, empresa integrante 
da Gestão Unificada Eme-
pa/Interpa Emater (GU), 
beneficia cerca 5 mil mu-
lheres agricultoras e en-
volve reuniões, encontros, 
palestras e debates quanto 
à políticas públicas referen-
te a serviços e bens sociais 
como saúde, educação, mo-
radia, entre outras ques-
tões. Os trabalhos seguem 
diretrizes da Política Nacio-
nal de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Pnater), 
por meio da Rede de Ater 
para Mulheres.

De acordo com a chefe 
do Núcleo de Extensão So-
cial da Emater (Nueso), Zil-
da Abrantes, a importância 
do trabalho de organização 
e conscientização da mulher 
rural está na inclusão so-
cial e produtiva, a partir da 
intervenção no campo, bus-
cando combater a pobreza e 
promover o desenvolvimen-
to sustentável.

Ela avalia que nos últi-
mos dez anos, as políticas 
direcionadas às mulheres 
têm incentivado a valori-
zação e a visibilidade de 
seus trabalhos, o que tem 

fortalecido sobremaneira a 
autonomia e melhorado a 
renda das famílias agricul-
toras. “É salutar a criação 
de mais políticas públicas 
destinadas à valorização 
profissional da mulher, a 
fim de que ela possa assu-
mir autonomia em busca 
de espaço na sociedade”, 
enfatizou.  Durante todo o 

mês de março, dentro das 
comemorações alusivas ao 
Dia Internacional da Mu-
lher, foram realizados 97 
eventos com a participação 
de aproximadamente 3.500 
mulheres que se integraram 
em palestras, encontros re-
gionais e municipais, cami-
nhadas, cursos, capacita-
ções, almoços com sorteios 

e distribuição de prêmios. 
As realizações tiveram 
apoio do Governo do Esta-
do e parceria das prefeitu-
ras municipais, associações 
comunitárias, sindicatos e 
Conselhos Municipais do De-
senvolvimento Rural Susten-
tável (CMDRS).

Atualmente, a Emater- GU, 
por meio do Contrato da Cha-

mada Pública com o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, 
presta assessoramento a 3.874 
mulheres dos Territórios da 
Borborema, Zona da Mata Nor-
te, Cariri Ocidental e Oriental e 
Médio Sertão. Também promo-
ve a organização de 57 grupos 
de mulheres distribuídos em 
seis eixos de atuação: Quintais 
produtivos, beneficiamento e 

processamento adequado de 
alimentos, financiamento de 
atividades rurais, comercia-
lização da produção familiar, 
além de fomento e qualifi-
cação para atividades não 
agrícolas (artesanato, indus-
trialização caseira, turismo 
rural) e ampliação no acesso 
à políticas públicas e progra-
mas sociais.

Mulheres são conscientizadas sobre seus direitos com o objetivo de elevar a qualidade de vida e conquistar novos espaços nos mercados de forma sustentável

O lançamento, em João Pessoa, do 
Vendaecia.com, solução integrada para 
e-commerce, desenvolvida para impul-
sionar as vendas de lojistas dos mais 
diversos segmentos acontece hoje. A 
apresentação será durante a etapa do 
Meeting Digitalks, que traz profissio-
nais do mercado e promove debates 
sobre temas do marketing digital. O en-
contro será no Picuí Praia Restaurante, 
no Bessa, a partir das 16h.

“O marketplace Vendaecia.com 
funciona como um shopping online, 
onde os consumidores terão acesso aos 
mais diversos segmentos do mercado 
regional, com a facilidade de encon-
trar marcas que não atuavam na inter-
net até então”, explica Marcelo Paiva, 
diretor de Operações da Vendaecia e 
cofundador da empresa.

O projeto começou a partir de 
discussões sobre um modelo de con-
sultoria e produtos para minimizar os 
riscos do e-commerce para pequenos 
e médios empreendedores. “Trazemos 
uma solução baseada em tecnologia 
de ponta, capacitação técnica, consul-
toria coletiva, parceria entre empresas 
participantes, com foco na criação de 
oportunidades para pequenos e médios 
varejistas apresentarem seus produtos 
para o Nordeste, Brasil e o mundo”, 
afirma Aldo Pacheco, diretor de Tecno-
logia, Novos Negócios e cofundador da 

empresa. Nessa primeira etapa, o foco 
do Vendaecia.com são os segmentos de 
moda, têxtil, acessórios, calçados, casa e 
decoração, saúde e bem-estar, cosmé-
ticos, eletrônicos e serviços. As marcas 
que já fecharam com o e-commerce são 
da Paraíba, Pernambuco e Paraná, mas 
a empresa já abre frentes para trazer 
lojistas também de São Paulo, Santa 
Catarina e Mato Grosso. “Hoje estamos 
preparando a subida de mais de 100 
lojas no e-commerce, oriundas dos três 
estados onde atuamos, mas cada uma 
tem seu tempo próprio para entrar em 
operação. Nosso papel não se restrin-
ge apenas a entrega de uma loja para 
o cliente. Na verdade, ele começa bem 
antes disso e essa parceria continua for-
temente durante toda a operação onli-
ne do cliente”, completa Patrice Maia, 
diretor comercial da Vendaecia.com e 
cofundador da empresa.

O Vendaecia conseguiu fechar par-
cerias com grandes players do e-com-
merce nacional, como Buscapé, MoIP, 
GoDaddy, PayPal, IBM, Mercado Livre, 
KPL, Correios e Sebrae Nacional. Além 
de iniciar conversações para a constru-
ção de um projeto de inserção digital 
no estado da Paraíba, em parceria com 
instituições, como o Banco Cidadão da 
Prefeitura Municipal de João Pessoa, o 
empreender Paraíba, do Governo do 
estado e o Sebrae Paraíba.

Shopping online será 
lançado hoje na capital

ESTÍMULO ÀS VENDAS DO COMÉRCIO

Da Agência Lusa

Sob a forma de garrafas, 
sacos ou tampas, os plásticos 
são os principais predadores 
dos oceanos, mostra a orga-
nização Surfrider em relató-
rio divulgado ontem sobre a 
poluição em cinco regiões da 
França e Espanha.

Com a ajuda de centenas 
de voluntários, a organização 
não governamental  realizou 
em 2015 o primeiro censo de 
resíduos que poluem as praias, 
a orla costeira e os fundos 
marinhos, no âmbito de uma 
iniciativa que visa a recolher e 
analisar os dados na Europa.

“Todos os dias, 8 milhões 
de toneladas de lixo acabam 
no oceano. Oitenta por cento 
da poluição que afeta os nos-
sos mares são de origem ter-
restre e resultam da atividade 
humana, com repercussões 
terríveis na biodiversida-
de e na globalidade do am-
biente”, destaca o presiden-
te da Surfrider Foundation 
Europe, Gilles Asenjo, em 
comunicado.

O plástico constitui “mais 
de 80%” do lixo na maior par-
te dos cinco locais analisados, 
observa a organização. Na 
Praia de Burumendi, em Mu-
triku (Espanha), por exem-
plo, 96,6% dos resíduos são 

de plástico e de poliestireno, 
que representam 94,5% dos 
10.884 resíduos recolhidos 
na Praia de La Barre, em An-
glet, nos Pireneus atlânticos.

O plástico e o poliesti-
reno também foram encon-
trados em massa na Praia 
de Porsmilin, em Locmaria
-Plouzané, em Finisterra (Es-
panha), com peso de 83,3% 
do total de 2.945 resíduos 
recolhidos no decorrer das 
quatro campanhas de levan-
tamento de materiais.

Na Praia de Murguita 
em San Sebastian (Espanha), 
o plástico e o poliestireno 
representaram 61% dos ma-
teriais recolhidos, dos quais 
18% são vidro.

O vidro predomina, aliás, 
na Praia de Inpernupe, em 
Zumaia (Espanha), represen-
tando quase metade (47,9%), 
contra o peso de 29,1% do 
plásticos e poliestireno.

Outros materiais
Além dos materiais de 

plástico, os voluntários re-
colheram, nos diferentes lo-
cais, cordas, redes, cigarros, 
embalagens de alimentos, 
tampas, cápsulas, garrafas 
de vidro e até mesmo resí-
duos sanitários. Para cada 
local, a Surfrider fez uma 
lista dos principais resíduos 

recolhidos. “Nesta altura, são 
as primeiras indicações que 
nos dão uma percepção geral 
das estatísticas europeias”, 
disse Asenjo, acrescentando 
que, da Grã-Bretanha ao País 
Basco, os resíduos plásticos 
são claramente os principais 
predadores do oceano”, por-
que “levam centenas de anos 
para desaparecer”, ao contrá-
rio de outros materiais como 
a madeira ou o cartão.

“Quando eles não estão 
aos nossos pés na praia, são 
ingeridos pelos animais ma-
rinhos, que sufocam, para 
não falar das substâncias 
tóxicas que libertam e nas 
quais nos banhamos, e de 
sua possível integração na 
cadeia alimentar”.

Plásticos são os principais 
predadores dos oceanos

“Todos os dias, 
oito milhões 
de toneladas de 
lixo acabam no 
oceano, 80% 
da poluição 
são de origem 
terrestre”

FOTO: Secom-PB
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 O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena está 
implantando o Programa 5s. 
O objetivo é melhorar a pro-
dutividade no ambiente de 
trabalho, por meio da disci-
plina e organização, benefi-
ciando, assim, a qualidade do 
atendimento aos usuários. 
Nesta primeira etapa, foi rea-
lizada uma palestra apresen-
tando o método de origem ja-
ponesa aos coordenadores da 
unidade hospitalar para que 
todos se familiarizem com a 
nova metodologia.

A ação busca promo-
ver, através da consciência e 
responsabilidade de todos, 
disciplina, segurança e pro-
dutividade no ambiente de 
trabalho. A metodologia dos 
Sensos será desenvolvida ao 
longo dos meses de abril e 
maio em todas as dependên-
cias da instituição.

De acordo com a pales-
trante, a professora e consul-
tora de gestão empresarial, 
gestão do conhecimento e 
sustentabilidade organizacio-
nal, Emanoela Moura Tosca-
no, a filosofia dos 5s aperfei-
çoa e qualifica o trabalho. “O 
processo disciplinador desta 
filosofia japonesa aperfeiçoa 
as atividades do setor de tra-
balho, com uma metodologia 
participativa e colaborativa”, 
enfatiza.

Para a coordenadora no 
Núcleo de Qualidade da ins-
tituição, Suênia Ferreira, a 
implantação do Programa 5s 
vai ajudar os setores na ques-
tão organizacional, além de 
melhorar significativamente 
o ambiente de trabalho. “A 
filosofia dos 5s é muito inte-
ressante. Percebemos que há-
bitos simples e disciplinados 
podem transformar de forma 
positiva o ambiente de tra-
balho em sua coletividade”, 
disse.

Os 5s são:
Seiri: Senso de utilização. 

Refere-se à prática de veri-
ficar todas as ferramentas e 
materiais na área de trabalho 
e manter somente os itens es-
senciais para o trabalho que 
está sendo realizado. Tudo o 
mais é guardado ou descarta-
do. 

Seiton: Senso de organi-
zação. Enfoca a necessidade 
de um espaço organizado. A 
organização, neste sentido, 
refere-se à disposição das fer-
ramentas e equipamentos em 
uma ordem que permita o flu-
xo do trabalho. Ferramentas 
e equipamentos deverão ser 
deixados nos lugares onde 
serão posteriormente usados. 
Seiso: Senso de limpeza. De-
signa a necessidade de manter 
o mais limpo possível o espaço 
de trabalho. Seiketsu: Senso 
de padronização. 

Refere-se à padroniza-
ção das práticas de trabalho, 
como manter os objetos simi-
lares em locais similares. Este 
procedimento induz a uma 
prática de trabalho e a um la-
yout padronizado.

Shitsuke: Senso de auto-
disciplina. Refere-se à manu-
tenção e revisão dos padrões. 
Uma vez que os 4s anteriores 
tenham sido estabelecidos, 
transformam-se numa nova 
maneira de trabalhar, não 
permitindo um regresso às 
antigas práticas. 

Ação busca conscientizar 
servidores sobre disciplina, 
segurança e responsabilidade

delegacia investiga 
intolerância no dF

Luana: santoro 
nunca me perdoou

mercado global de 
música cresce 39%

mp do Rio processa 
sete oficiais da pm

pesquisa artística 
prorroga inscrições

A Delegacia Especial de Re-
pressão aos Crimes por Discriminação 
Racial, Religiosa ou por Orientação 
Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou 
com Deficiência (Decrin) recebeu, na 
manhã dessa segunda-feira, ocorrên-
cia sobre ataque à imagem do orixá 
Oxalá, instalada na Praça dos Orixás, 
no Lago Sul, em Brasília. A delegada-
chefe da Decrin, Glaucia Cristina da 
Silva, informou que as testemunhas 
ouvidas até o momento informaram 
que viram uma pessoa ateando fogo 
à estátua. “Ainda não identificamos o 
suspeito. Vamos continuar as apu-
rações para encontrar o suspeito”, 
disse a delegada.

Luana Piovani revelou que 
já tentou de tudo para se rea-
proximar de seu ex-namorado 
Rodrigo Santoro mas o ator não 
lhe perdoa depois de ter sido 
traído pela loira. No Carnaval 
de 2000, Luana foi flagrada aos 
beijos com o empresário Chris-
tiano Rangel.  “Certamente ele 
tem uma imensa mágoa de mim e 
eu respeito isso. Parei de tentar 
uma reaproximação. Eu o fiz so-
frer muito, mas já paguei o meu 
carma, já tirei a minha cruz das 
costas, mas ele não transcen-
deu”, disse a atriz em entrevista 
ao programa Xuxa Meneghel.

Pela primeira vez na história, 
o mercado digital de música supe-
rou em receita as vendas físicas, de 
acordo com um relatório da Federação 
Internacional da Indústria Fonográfica 
(IFPI, na sigla em inglês) divulgado 
nesta terça-feira, 12. As receitas 
digitais correspondem agora a 45% 
do mercado, comparadas com os 39% 
das vendas físicas. Globalmente, o 
mercado fonográfico total cresceu 
3,2% em 2015, atingindo a marca de 
US$ 15 bilhões. Os ganhos da área di-
gital cresceram 10,2% no ano passa-
do e já representam mais da metade 
do faturamento com música gravada 
em 19 países, incluindo o Brasil.

O Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (MP/RJ) pretende 
recuperar no mínimo R$ 4.423.500 
de recursos públicos desviados - por 
oficiais da Polícia Militar e empresá-
rios - do Fundo de Saúde da Policia 
Militar (Fuspom), entre 2013 e 2014. 
O Grupo de Atuação Especializada em 
Segurança Pública (Gaesp), do MP, 
ajuizou ação civil pública ontem por 
improbidade administrativa contra 14 
pessoas, incluindo o ex-comandante 
da corporação, José Luís Castro Me-
nezes, três coronéis e três majores. A 
promotora de Justiça Gláucia Santana 
disse que ex-comandante Castro Me-
nezes participou do esquema.

A Secretaria de Estado de 
Cultura (SEC) e a Fundação Carlos 
Chagas Filho de Amparo à Pes-
quisa do Estado do Rio de Janeiro 
(Faperj) anunciaram hoje (11) a 
prorrogação, até 28 de abril, das 
inscrições para o Programa de 
Estímulo à Pesquisa Artística. De 
acordo com as instituições, a de-
cisão foi justificada pela elevada 
procura e o fato de se tratar de 
uma iniciativa inovadora que con-
grega academia e o setor artísti-
co e cultural fluminense. Lançado 
em janeiro deste ano, o edital 
inédito, marca a parceria entre a 
SEC e a Faperj.

Em solenidade presidida pelo 
reitor Rangel Junior, foram empos-
sados na manhã dessa segunda-fei-
ra (11), no Auditório I da Central de 
Integração Acadêmica, os novos di-
retores, chefes de departamentos e 
coordenadores dos cursos que com-
põem o Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas (CCSA) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), no 
Câmpus I, em Bodocongó. O profes-
sor Orlando Ângelo foi reeleito di-
retor do Centro e tomou posse para 
um novo mandato de dois anos, 
tendo como diretor adjunto o pro-
fessor Ricardo Ferreira Dantas.

Empossado pela segunda vez 
como diretor do CCSA, professor Or-
lando Ângelo agradeceu a Deus, aos 
professores, técnicos e estudantes e 
pediu a cooperação de todos. Orlan-
do também fez um agradecimento 
especial à professora Marluce Delfi-

no, que contribuiu para a gestão nos 
últimos dois anos. Ele ressaltou que 
por conta das adversidades e da cri-
se que o País enfrenta e que, inevi-
tavelmente, respingou na UEPB, não 
pôde realizar tudo o que sonhou na 
sua primeira gestão. No entanto, re-
afirmou seu compromisso de perse-
guir novas metas e continuar traba-
lhando para desenvolver ainda mais 
o potencial do Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas.

O professor prometeu fazer 
uma gestão administrativa atuan-
te, participativa, democrática, efi-
ciente e disse que o maior desafio 
é fortalecer o ensino, a pesquisa 
e a extensão. Ele também desta-
cou a necessidade da estruturação 
e modernização dos laboratórios 
dos cursos que compõem o Centro, 
o que ajudaria a capacitar ainda 
mais os estudantes para enfrentar o 

competitivo mercado de trabalho. 
Responsabilidade, compromisso e 
luta pela expansão da política da 
pós-graduação no CCSA marcaram 
o compromisso no discuso do pro-
fessor Orlando.

Segundo ele, é importante for-
talecer o diálogo produtivo com 
as coordenações, departamentos e 
instâncias superiores da instituição, 
com vistas a agilizar e democratizar 
o acesso da comunidade do CCSA às 
esferas administrativas da Universi-
dade. Manter o respeito às decisões 
tomadas pelos departamentos e co-
ordenações de cursos, como forma 
de respeitar e estimular a autono-
mia dessas unidades.  Destacou que 
vai dar continuidade ao modelo 
de gestão descentralizada em suas 
ações, mas integradora em seus ob-
jetivos, tendo como princípio o diá-
logo nas decisões e ações.

Reitor empossa diretores e 
chefes do CCSA em Campina

uniVERsidAdE EstAduAL dA pARAíbA

Rangel Junior empossa o professor Orlando Ângelo, que foi reeleito diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas

A Prefeitura de Campina 
Grande está convocando todos 
os barraqueiros que trabalha-
rão durante O Maior São João 
do Mundo para participarem 
de dois cursos, gratuitos e obri-
gatórios, sobre manipulação de 
alimentos e a forma correta de 
manusear extintores de incên-
dio. O curso de Manipulação 
de Alimentos será ministrado 
nos dias 19 e 20 de abril, pela 
equipe de Vigilância Sanitária 
do Município, no Teatro Rosil 
Cavalcante, localizado na Rua 
Paulino Raposo, S/N, ao lado 
do Centro Cultural Lourdes Ra-
malho.

Para atender todos os 230 
barraqueiros, a Prefeitura divi-
diu o curso de Manipulação de 
Alimentos em turmas, de acor-
do com o tipo de barraca. No dia 
19, a partir das 14h, o curso será 
para os comerciantes de restau-
rantes 6x5m e das barracas lo-
calizadas na área do palco prin-

cipal do Parque do Povo. No dia 
20, a partir das 9h da manhã, 
será a vez dos comerciantes que 
atuam nos quiosques e nas bar-
racas próximas à Pirâmide. Já 
à tarde, deverão participar do 
curso ministrado pela Vigilân-
cia Sanitária os barraqueiros da 
área de alimentação e das bar-
racas 3x5m.

No caso do curso de trei-
namento para o uso de extin-
tores de incêndio, que acon-
tecerá no dia 26 de abril, na 
sede do Corpo de Bombeiros 
em Campina Grande, segundo 
a Coordenação do São João, 
a divisão das turmas foi feita 
pelas iniciais dos nomes dos 
comerciantes. Os cursos de 
Manipulação de Alimentos 
e Manuseio de Extintores de 
Incêndio são exigidos pelo 
Ministério Público, pela Co-
ordenação Geral do São João, 
a Vigilância Sanitária Munici-
pal e Corpo de Bombeiros. 

Barraqueiros do Parque 
do Povo são capacitados

CAmpinA GRAndE

Duas cidades do Ser-
tão paraibano inaugu-
ram Salas do Empreen-
dedor. Nesta terça-feira 
(12) a inauguração é da 
Sala de Boa Ventura e 
na quarta-feira (20) em 
Curral Velho. Com essas, 
a região da cidade de 
Itaporanga passa a ter 
seis salas de atendimen-
to ao empreendedor. A 
Sala de Boa Ventura será 
inaugurada a partir das 
10h, na Rua Emília Leite, 
sem número, centro. 

O funcionamento 
das duas salas será das 8h 
às 12h e das 14h às 18h. 
As cidades de Aguiar, 
Olho D´Água, Santa Inês 
e Ibiara foram as últimas 
a serem contempladas 
com as salas. Para a ge-
rente do Sebrae em Ita-

poranga, Anna Stefania 
Rodrigues, a parceria 
com a prefeitura munici-
pal foi essencial para a reali-
zação do implemento de 
apoio ao microempreen-
dedor. “É uma forma de 
promover o desenvolvi-
mento econômico e so-
cial do município. Espera-
mos contribuir com nossa 
parte, que é a de orientar 
para os pequenos negó-
cios locais e apoiar a com-
petitividade em todos 
os setores econômicos”, 
falou. A Sala do Empre-
endedor da cidade de 
Curral Velho será na Tra-
vessa São José. A inaugu-
ração está prevista para 
as 16h, com reabertura 
no dia seguinte em ho-
rário normal de atendi-
mento ao público.

Cidades do Sertão 
ganham 2 novas salas

pRoGRAmA EmpREEndER

Foto: UEPB
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Comércio
Vendas do varejo paraibano crescem pelo 2o mês seguido

Apesar do forte reces-
são da economia, o comércio 
varejista da Paraíba regis-
trou crescimento pelo se-
gundo mês consecutivo nes-
te ano no volume de vendas 
com ajuste sazonal, quando 
se compara as vendas de um 
mês sobre o anterior.  Segun-
do dados da Pesquisa Men-
sal do Comércio divulgada 
nesta terça-feira (12) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), o 
faturamento de fevereiro do 
varejo paraibano manteve 
crescimento de 0,5% sobre o 
mês anterior. No mês de ja-
neiro, o varejo também havia 
apresentado alta de 4,1% so-
bre as vendas de dezembro.  

Além da Paraíba, ape-
nas sete das 27 unidades 
da federação registraram 
crescimento por dois meses 
consecutivos no volume de 
vendas com ajuste sazonal 
(Acre, Amapá, Amazonas, 

Tocantins, Pará, Maranhão 
e Rio Grande do Sul). Nem 
o país registrou por dois 
meses consecutivos cresci-
mento. Em janeiro, o varejo 
nacional havia apresentado 
queda de 1,9% sobre dezem-
bro, mas voltou a crescer em 
fevereiro (1,2%).   

O crescimento do co-
mércio varejista em feverei-
ro deste ano frente a janeiro 
(+1,2%) foi a maior expan-
são desde os 3% de julho de 
2013, na série livre da sa-
zonalidade do período, que 
reflete expansão em quatro 
das oito atividades pesqui-
sadas pelo IBGE. A principal 
influência positiva ocorreu 
na atividade de móveis e ele-
trodomésticos, que cresceu 
5% e também por hipermer-
cados, supermercados, pro-
dutos alimentícios, bebidas 
e fumo, com expansão de 
0,8%, mas com peso maior 
na composição do indicador.

CNI revisa para baixo 
a queda do PIB 

Inflação para 3a 
idade é de 9,6%

Alimento: produção 
segue em queda

Justiça lança portal 
do consumidor

Receita do Pão de 
Açúcar cresce

A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) revisou para baixo 
as previsões para o desempenho 
da economia brasileira este ano. 
A estimativa de queda do Produ-
to Interno Bruto (PIB) – a soma 
de todas as riquezas produzidas 
pelo País - passou de 2,6%, na 
projeção divulgada no fim de 2015 
para 3,1%, segundo o Informe 
Conjuntural do primeiro trimes-
tre de 2016, divulgado ontem. A 
projeção para o PIB industrial foi 
alterada de queda de 4,5% para 
5% no terceiro ano consecutivo de 
retração da indústria. 

A inflação da cesta de con-
sumo das pessoas com mais de 
60 anos, medida pelo Índice de 
Preços ao Consumidor da Terceira 
Idade (IPC-3i), ficou em 2,72% no 
primeiro trimestre deste ano. A 
taxa é inferior à observada no últi-
mo trimestre de 2015 (2,87%). Em 
12 meses, o IPC-3i acumula 9,6%, 
acima dos 9,37% medidos pelo 
Índice de Preços ao Consumidor - 
Brasil (IPC-BR), que apura a inflação 
para todas as faixas de idade. Os 
números foram divulgados ontem 
pelo Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getulio Vargas.

A produção de alimentos indus-
trializados seguiu em queda nos dois 
primeiros meses de 2016, de acordo 
com levantamento da Associação Bra-
sileira das Indústrias da Alimentação 
(Abia). Pesquisa da entidade indica que, 
no acumulado dos 12 meses encerra-
dos em fevereiro, o volume produzido 
pelo setor caiu 3,5%, uma piora ante 
os 2,96% dos 12 meses encerrados 
em dezembro de 2015. O recuo afetou 
também a receita. As vendas reais, des-
contada a inflação do período, recuaram 
3% no período encerrado em fevereiro 
contra uma queda de 2,73% registrada 
no acumulado do ano passado.

O Ministério da Justiça lançou 
nessa terça-feira, um novo Portal da 
Defesa do Consumidor. A página na 
internet será integrada aos Procons, 
defensorias públicas, agências regu-
ladoras e organizações da sociedade 
civil e reunirá tanto dados sobre o 
tema para orientar consumidores 
sobre direitos e auxiliar a tomada de 
decisão sobre compras, quanto infor-
mações técnicas para os profissionais 
que atuam na área. O portal foi desen-
volvido em parceria com a Universi-
dade de Brasília (UnB), que também 
certificará cursos oferecidos por uma 
plataforma de ensino a distância.

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) 
apurou receita líquida consolidada 
de R$ 17,754 bilhões no primeiro tri-
mestre de 2016, resultado 3% mais 
alto que o do mesmo período do ano 
anterior. A receita cresceu 10,9% no 
varejo alimentar, que compreende 
as bandeiras Extra, Pão de Açúcar e 
Assaí. Nesse negócio, a receita atin-
giu R$ 9,888 bilhões entre janeiro e 
março. O crescimento mais forte foi 
o do Assaí. A bandeira que opera o 
formato conhecido como “atacarejo” 
cresceu 36,2% na comparação anual, 
terminando o trimestre com R$ 3,148 
bilhões de receita líquida.

As paisagens naturais do 
litoral nordestino, formadas 
por praias de areia branca, fa-
lésias multicoloridas e recifes 
de coral, juntamente com a ri-
queza cultural, estão entre os 
principais fatores que motivam 
49,4% dos brasileiros na esco-
lha de destinos da região Nor-
deste para a próxima viagem.

De acordo com o Boletim 
de Intenção de Viagem, do Mi-
nistério do Turismo referente 
ao mês de março, este índice 
representa um crescimento 
de 17,8% em relação ao regis-
trado no mesmo período do 
ano anterior. Segundo o estu-
do, que identifica a intenção 

de viagem para os próximos 
seis meses, os turistas atraídos 
para o Nordeste também pode-
rão aproveitar de perto alguns 
dos mais tradicionais festejos 
juninos do Brasil. O São João 
é umas das mais importantes 
festas da região e movimenta 
de maneira significativa a eco-
nomia local.

Já o Sudeste brasileiro, 
que abriga a sede dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 
2016, foi a segunda região mais 
desejada por 25,2% dos poten-
ciais viajantes, seguida pela 
região Sul com 13,7% das pre-
ferências, Centro-Oeste (8%) e 
Norte (3,7%).

Região é a preferida 
dos viajantes brasileiros 

TURISMO NO NORDESTE

Nielmar de Oliveira
Repórter da Agência Brasil

O uso do dinheiro disponibilizado 
aos correntistas por meio de cheque 
especial ficou mais caro em abril nos 
dois bancos públicos - Caixa Econô-
mica Federal (CEF) e Banco do Brasil 
(BB) - entre sete instituições pesqui-
sadas pelo Procon de São Paulo, ór-
gão vinculado à Secretaria da Justiça 
e da Defesa da Cidadania do Estado 
de São Paulo. Na Caixa, a taxa de ju-
ros subiu de 12,29% para 12,59% e, 
no BB, de 11,99% para 12,09%.

Na média, a taxa cobrada no 
cheque especial ficou em 13,08%, o 
que significa uma elevação de 0,06 
ponto percentual sobre o índice de 
março último (13,02%). Já na moda-
lidade de empréstimo pessoal, os ju-
ros ficaram estáveis nos sete bancos 
com a taxa média em 6,48%.

Variação de juros
No Banco Santander, a taxa so-

bre o empréstimo pessoal permane-
ceu em 8,49%; no HSBC, 7,3%; no 
Bradesco, 6,67%; no Itaú, 6,43%; 
na Caixa, 5,5%; no Banco do Brasil, 
5,6%, e no Safra, 5,4%. Já em relação 
ao cheque especial, houve as seguin-

tes variações: Santander 14,95%; no 
HSBC, 14,67%; no Bradesco 12,63%; 
no Itaú, 12,61%; na Caixa, 12,59%; 
no Banco do Brasil, 12,09% e no Sa-
fra, 12%.

Em sua nota técnica, o Procon 
alerta ao consumidor para que fique 
atento aos custos sobre a utilização 
tanto do cheque especial quanto 
do empréstimo e observa que o va-
lor final a ser pago aos bancos pode 
ser maior do que os rendimentos de 
diversas aplicações financeiras, prin-
cipalmente, aos da poupança. Dian-
te disso, os analistas do Procon re-
comendam ser mais vantajoso para 
quem tem essas aplicações retirar as 
reservas aplicadas para o pagamen-
to de dívidas do que recorrer às li-
nhas de crédito dos bancos.

Taxas de juros sobem e chegam 
a 13,08%, informa Procon-SP

CHEQUE ESPECIAL

FOTO: Reprodução/Internet

Uso de dinheiro por meio do cheque especial ficou mais caro em abril em bancos públicos

Marli Moreira
Repórter da Agência Brasil

Na Caixa, a taxa 
de juros subiu de 
12,29% para 12,59% 
e, no BB, de 11,99% 
para 12,09%

O comércio varejis-
ta do País fechou o mês 
de fevereiro com cresci-
mento em relação a ja-
neiro tanto no volume 
de vendas como na re-
ceita nominal. A cons-
tatação é da Pesquisa 
Mensal do Comércio 
(PME) divulgada ontem 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

Em fevereiro, na 
série com ajuste sazo-
nal, o comércio vare-
jista brasileiro fechou 
com crescimento de 
1,2% em relação a ja-
neiro, a maior expan-
são desde os 3% de 
julho de 2013. Já a re-
ceita nominal aumen-
tou 1,3%.

Segundo o IBGE, 
apesar do crescimen-
to de janeiro para fe-
vereiro no volume de 
vendas, a expansão 
não foi suficiente para 
compensar a queda de 
4,1% acumulada nos 
dois meses anteriores. 

Com isto, a média mó-
vel trimestral encerra-
da em fevereiro con-
tinuou negativa (-1%) 
pelo terceiro mês con-
secutivo.

Na comparação 
com fevereiro de 2015, 
série sem ajuste sazo-
nal, o volume de ven-
das do varejo recuou 
(-4,2%), neste caso a 
décima primeira taxa 
negativa seguida, em-
bora com percentu-
al menos acentuado 
do que o observado 
em janeiro, quando 
a retração compara-
tivamente a janeiro 
de 2015 havia sido de 
-10,3%.

Os dados da Pes-
quisa Mensal do Co-
mércio indicam, tam-
bém, que o setor 
fechou os dois primei-
ros meses de 2016 com 
queda acumulada nas 
vendas do varejo de 
7,6%, enquanto a taxa 
anualizada (últimos 12 
meses) encerrou feve-
reiro com retração de 
5,3% - taxa idêntica à 
do mês anterior.

Alta também no País

Crise surpreende e consumidor 
mostra indignação, diz SPC

O segmento de Servi-
ços é o que mais tem sofrido 
com a mudança no padrão de 
consumo das famílias brasi-
leiras neste momento mais 
agudo da crise. De modo ge-
ral, 85,9% dos brasileiros se 
viram obrigados a ajustar o 
orçamento doméstico para se 
defender dos efeitos do de-
sarranjo da economia, mostra 
pesquisa feita pelo SPC Brasil 
e Confederação Nacional de 
Dirigentes lojistas (CNDl). 
Foram ouvidos consumidores 
de todas as capitais e cidades 
do interior do País. Os que 

deixaram de viajar são 75,5% 
dos consultados. As saídas 
com amigos para bares e res-
taurantes foram cortadas por 
71,3% dos participantes. Até 
mesmo os gastos com edu-
cação estão sendo cortados 
pelo brasileiro. 25,1% dos 
pesquisados abandonaram 
os cursos de idiomas, escolas 
particulares ou faculdades. 
É grande a porcentagem dos 
consumidores brasileiros 
(73,6%) que afirmaram, du-
rante a pesquisa, que não ima-
ginavam há quatro anos que 
o País passaria pelas dificul-
dades atuais. 80,1% alegam 
estar indignados com a situa-
ção a que chegou a economia 

brasileira e 71,4% disseram 
que estão sentindo vergonha 
do quadro econômico atual. 
Outros 63,3% afirmam sen-
tir raiva ou estresse e 48,3%, 
falta de esperança. “Depois da 
euforia que marcou a primei-
ra década dos anos 2000, o 
pessimismo toma conta dos 
brasileiros. A superação do 
quadro de recessão depende 
fundamentalmente da recu-
peração da confiança e da 
resolução do impasse políti-
co. No curto prazo, o esforço 
deverá centrar-se no equi-
líbrio das contas públicas e 
controle da inflação”, o presi-
dente do SPC Brasil, Honório 
Pinheiro.

Francisco Carlos de Assis
Agência Estado



Advogada Adriana Terceiro 
Neto Albuquerque, procu-
radoras Mônica Figueiredo 
e Amarília Sales de Farias, 
médico Geraldez Tomaz, 
executivos Antônio To-
ledo, Luiz Carlos Caldas, 
Ana Helena Pinheiro Lima 
e Ezildo Galdino, professor 
Iedo Ledo Fontes, psicóloga 
Sandra Cavalcanti, designer 
gráfico Wolgrand Falcão, 
jornalista Célia Leal, ex-
deputado Avenzoar Arruda, 
Sras. Leda Almeida e Socor-
ro Motta, economista Zélia 
Uchôa Barbosa.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 13 de abril de 2016

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   O Boticário vai reunir hoje dez 
mulheres especiais, para apresentar 
sua nova coleção “Urban Ballet”, 
inspirada no ballet e composta de 
batons, delineadores, blushs, som-
bras e cílios postiços.
  O encontro, para o qual esta 
colunista foi convidada, será às 14h 
no Make up Studio O Boticário, no 
segundo piso do Mag Shopping.

Zum Zum Zum
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Rosália
ONTEM foi um 

dia muito triste para 
mim e toda minha 
família com o faleci-
mento da inesquecível 
e querida Rosália 
Guerra Montenegro, 
uma tia-mãe que tive 
na minha vida e na 
dos meus filhos.

Ela era viúva 
do promotor Onal-
do Montenegro e 
deixa os filhos Rosa 
Lia Cavalcanti, Olga 
Verônica Sousa e 
Júnior Montenegro, 
netos e muitas sau-
dades em todos nós.

Liane e William Costa com o artista plástico Flávio Tavares nos lançamentos literários na Fundação 
Casa de José Américo

“Se há alguma dúvida em 
relação a honestidade 
de Dilma, há certezas em 
relação às corrupções de 
Eduardo Cunha, Michel Temer 
e Aércio”

“Meu ponto de virada 
foi quando eu percebi 
a importância da Lava-Jato 
e a não interferência 
da presidente Dilma 
Roussef”

LINALDO GUEDES ROSÂNGELA LYRA

    A Prime´s Cool promove amanhã para alunos e seus pais uma Food Trucks 
e Food Bikes no final das 16h às 19h. Os  participantes são a Gelato Amare, Empório 
da Cozinha, Morde´s Food Truck e a Confeitaria Colonial.
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Amélia Ayres e Marluce Porpino no Paço dos Leões

Justiça

Turismo
A ASSOCIAÇÃO 

Brasileira de Agências 
de Viagens vai promover 
cursos de capacitação e 
treinamento para profis-
sionais do turismo que 
precisam de atualização 
constante, diante dos 
desafios que se renovam 
a cada ano no setor.

Para isso, a enti-
dade está realizando 
uma pesquisa entre seus 
associados para escolha 
dos principais cursos, que 
poderá ser feita através 
do email abavpb@abavpb.
com.br até o dia 20 deste 
mês.
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Presenças de Marcos Augusto e Fátima Souto, Glauco e Cassandra Montenegro na Fundação 
Casa de José Américo
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Socorro Motta é a festejada aniversariante de hoje

Conselheiros de cultura
ESTÃO sendo encerradas hoje as inscrições para o pro-

cesso eleitoral de novos conselheiros de cultura da Paraíba 
promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, que tem 
à frente Lau Siqueira, cujos registros de candidaturas são 
realizados online pelo site www.consultacultural.pb.gov.br/
consecult ou http://bit.ly/1RLGRtn.

Com um mandato de dois anos, os eleitos deverão 
se reunir em sessão ordinária, uma vez por mês, para a 
implementação do Plano Estadual de Cultura.

   No Cine Bangüê, no Espaço Cultural José Lins do Rego, a sessão Tintin 
Cineclube de hoje será com o filme “Mais forte que bombas”.

    O Tribunal de Justiça da Paraíba e a Energisa promovem até amanhã na 
Praça da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita, a 3a edição do programa de 
conciliação, solução e tratamento do superendividamento - Proendividados.
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Terezinha Cajú, Netinha Viana, Fátima Cavalcanti, Morgana Gonçalves e Walmirinha Queiroga nos festejos 
do aniversário de Evelyn César

O DESEMBARGADOR 
e presidente do TJPB, 
Marcos Cavalcanti, 
recebeu, esta semana, 
a visita do presidente 
da OAB/PB, Paulo Maia, 
acompanhado dos ad-
vogados Lincoln Bezerra 
e Jaques Ramos, repre-
sentantes da entidade 
em Sousa e Pombal.

Na pauta da 
reunião, a necessidade 
de juízes e servidores 
naquelas cidades para 
atender as demandas 
judiciais. Marcos 
Cavalcanti declarou 
que até o mês de maio 
dois juízes deverão 
estar atuando naquela 
região.

Dia festivo

O PRESIDENTE do 
Clube Cabo Branco, Gilber-
to Giba Ruy convidando a 
sociedade para participar 
de um dia festivo (24/4) 
com torneios de tênis, 
natação, futebol e futsal, 
além de um bingo com 
valiosos prêmios e feijoada 
com música ao vivo.

A entrada é um quilo 
de alimento não perecível 
que será doado à instituição 
de idosos da Amem.

Prefeito empreendedor
NA NOITE de hoje no auditório do Centro de Educação 

Empreendedora do Sebrae serão conhecidos os vencedores 
da nona edição do Prêmio Sebrare Prefeito Empreendedor, 
que inscreveu projetos voltados ao estímulo e desenvolvi-
mento de pequenos negócios e modernização da gestão 
pública em seus municípios.

Nesta edição foram inscritos projetos de 96 municípi-
os paraibanos, um recorde na história do evento, informou 
o gestor do Prêmio, Luciano Holanda. 

   O Sebrae inaugurou ontem a Sala do Empreendedor no Município de Boa 
Ventura  e no próximo dia 20 será a vez do Município de Curral Velho. A ação conta 
com o apoio das prefeituras locais.

Cidadão

O CONSELHEIRO e 
fundador da Casa Cultural 
Ile Asé d´Osoguiã - AIO, 
Renato César Ribeiro 
Bonfim vai receber hoje 
o título de cidadão con-
cedido pela Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa. A 
propositura, aprovada por 
unanimidade foi do verea-
dor Bira Pereira.
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Copa Raimundo Brasil 
Sub-15 começa sábado
com desfile e dois jogos

EM RECIFE

Bota acerta jogo com o Náutico
Técnico Itamar Schulle 
vai aproveitar para 
testar novos jogadores

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 13 de abril de 2016

O Botafogo vai realizar 
amanhã um jogo-treino con-
tra o Náutico Capibaribe. 
Será no centro de treinamen-
to do Timbú pernambucano, 
às 16 horas. O jogo servirá 
para as duas equipes testar 
novos jogadores e manter o 
ritmo de jogo para os cam-
peonatos estaduais. Ontem, 
foi dia de reapresentação do 
elenco do Belo, após a derro-
ta por 3 a 1 para o Sousa, no 
último domingo, no Sertão. 
O técnico e os jogadores não 
pouparam críticas a arbitra-
gem do jogo.

"Não queremos dizer 
que o Botafogo perdeu ape-
nas por causa da arbitragem, 
nem tirar os méritos do Sou-
sa, mas aquele primeiro pê-
nalti não houve, e foi decisivo 
para mudar toda a história 
da partida. A partir daí, mu-
dou-se toda uma forma de 
jogar, e o time da casa levou 
vantagem com isso. Houve 
lances semelhantes do ou-
tro lado, e o árbitro não deu. 
Mas agora é bola para frente, 
e temos condições de vencer 
o Sousa tranquilamente jo-
gando aqui no Almeidão, um 
campo onde a bola pode ro-
lar macio, facilitando a quem 
tem jogadores com melhor 
nível técnico, além do apoio 

de nossa torcida, que é fun-
damental", disse o treinador 
Itamar Schulle.

Além da reapresentação 
do elenco, a diretoria fez on-
tem também, a apresentação 
oficial do atacante Danielzi-
nho, que veio do Araxá-MG, e 
os volantes João Paulo, ex-Rio 
Branco-AC e Xaves, ex-Votu-
poranguense. O técnico Ita-
mar Schulle já quer contar 
com estes reforços para o 
jogo de volta contra o Sousa, 
programado para o próximo 
dia 24. Após perder por 3 
a 1, o Belo precisa agora de 
uma vitória por 2 gols de di-
ferença, para eliminar o Sou-
sa. Caso vença por um placar 
inferior, o Botafogo também 
se classifica, mas através do 
critério técnico, juntamente 
com o Sousa, Treze ou Campi-
nense e Paraíba ou CSP.

Além dos reforços, para 
o jogo da volta contra o Sou-
sa, Itamar terá o retorno de 
quatro jogadores que não 
puderem jogar no Sertão, 
porque estavam suspensos. 
São eles, o lateral esquerdo 
Jefferson, o volante Djavan, o 
zagueiro Marcelo Xavier e o 
atacante Carlinhos.

Uma boa novidade para 
os próximos dias é a recupe-
ração do meia Pedro Castro. 
O jogador já está na fase final 
de fisioterapia, e deverá ser 
liberado pelo Departamento 
Médico, nas próximas horas, 
para começar os treinos físi-
cos e com bola.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Atlético e Santa Cruz 
fazem hoje o jogo mais im-
portante do quadrangular 
da morte do Campeonato Pa-
raibano 2016. A partida está 
programada para as 20h30, 
no Estádio Perpetão em Ca-
jazeiras. As duas equipes são 
as de melhor campanha até 
agora. O Atlético tem 6 pon-
tos, 100 por cento de apro-
veitamento, e está na lide-
rança. 

Já o Santa Cruz tem 4 
pontos e está na segunda 
colocação. A arbitragem da 
partida ficará a cargo de Au-
dricélio André, auxiliado por 
Tarcísio José e Shumacher 
Marques.

O Trovão Azul é o gran-
de favorito para esta partida. 
Na estreia, ganhou dentro de 
casa do Auto Esporte por 1 
a 0. E na última rodada foi a 
Patos e venceu o Esporte, por 
1 a 0. Se voltar a vencer hoje 
o Santa Cruz, praticamen-
te garantirá uma das duas 
vagas para permanecer na 
Primeira Divisão no próximo 
ano.

Pelo lado do Santa Cruz, 
a equipe também vem bem 
na competição. Na estreia 
venceu o Esporte, em San-
ta Rita, por 1 a 0. Na última 
rodada enfrentou o Auto 
Esporte, em João Pessoa, e 
empatou em zero a zero. O 
técnico Ramiro Sousa não 
esconde que um empate 
hoje em Cajazeiras seria um 
grande resultado, e depois 
partiria para fazer o dever 
de casa em Santa Rita, nos 

próximos jogos, e assim ga-
rantiria a permanência na 
Primeira Divisão.

Esporte x Auto Esporte
Em Patos, o jogo dos de-

sesperados. O Esporte rece-
be o Auto Esporte, no Estádio 
José Cavalcante, também às 
20h30. Os dois clubes ainda 
não venceram no quadran-
gular, e são sérios candidatos 
ao rebaixamento.

O Esporte perdeu para o 
Santa Cruz fora, e na última 
rodada, perdeu para o Atléti-
co em casa. O próprio técnico 
Marcos Nascimento já admi-
tiu que se os salários atrasa-
dos não forem pagos, o time 
será mesmo rebaixado. Já o 
Auto Esporte entrou como 
favorito no torneio, perdeu 
na estreia para o Atlético, em 
Cajazeiras, e na última roda-
da, empatou em casa contra 
o Santa Cruz. 

Com salários ainda atra-
sados, o Clube do Povo está 
em uma situação idêntica 
ao clube de Patos, e se não 
vencer hoje, dará um grande 
passo para o rebaixamento. 
O técnico Índio não poderá 
escalar o lateral Gilsinho, que 
foi expulso na última partida, 
e vai cumprir suspensão. A 
arbitragem do jogo ficará a 
cargo de Josemarques Do-
mingos, que será auxiliado 
por Jacson Reis e Dguerro 
Xavier.

No fim de semana come-
çam os jogos da volta com 
Santa x Atlético e Auto Es-
porte x Esporte.

Atlético e Santa Cruz
jogam hoje no Perpetão

QUADRANGULAR

O Campinense já está em Re-
cife, para o jogo de amanhã às 20 
horas, na Ilha do Retiro, contra o 
Sport, na estreia das semifinais da 
Copa do Nordeste. Após o empate 
sem gols com o Treze, pelo Cam-
peonato Paraibano, o elenco está 
focado totalmente na competição 
regional. Ontem, pela manhã, a 
equipe fez um treino e seguiu na 
parte da tarde para a capital per-
nambucana, onde faz hoje um trei-
no recreativo no CT Presidente Wil-
son Campos, do Náutico, localizado 
na zona norte de Recife.

Para esta partida decisiva da 
Raposa contra o Leão, o técnico 
Francisco Diá terá um grande des-
falque. O atacante Rodrigão levou 
o terceiro cartão amarelo e vai 
cumprir suspensão. Em seu lugar, 
deverá atuar Bruno Correa, que já 
esteve no banco no Clássico dos 

Maiorais, no último domingo. Por 
falar no jogo contra o Treze, o Téc-
nico Diá aprovou o desempenho da 
equipe, e apenas lamentou os er-
ros de conclusão. "Temos que dei-
xar o jogo do Treze para trás, mas 
gostei da equipe. O que faltou foi 
aproveitar as chances que criamos. 
Teríamos matado o jogo, mas nos-
sos jogadores não estiveram numa 
tarde feliz para isso", comentou o 
treinador.

Ontem, o clube completou 101 
anos de existência, e o presiden-
te William Simões ressaltou o seu 
orgulho em ter contribuído para 
a história da Raposa. "Em 5 anos 
de administração, consegui 3 títu-
los, inclusive um deles o maior de 
todos, a Copa do Nordeste. Quero 
dar muito mais a este clube, que 
é o maior do Estado. Tenho fé em 
Deus que vem aí mais um título, ou 

dois, este ano. Estamos priorizando 
o Campeonato Paraibano, porque 
nos dá o direito à Copa do Brasil, 
Brasileiro e Copa do Nordeste, mas 
temos condições de sonhar mais 
alto, e brigar pelo título da Copa 
Nordeste", disse o presidente.

Para o zagueiro e capitão da 
equipe, Tiago Sala, o time está 
pronto e focado em conseguir um 
grande resultado na Ilha do Re-
tiro. "Nosso time tem que entrar 
tranquilo, com uma marcação for-
te para neutralizar as principais 
jogadas do adversário. Temos que 
ter paciência e aguentar bem a 
pressão do Sport, que precisa fa-
zer o resultado dentro de casa. Se 
conseguirmos isto, vamos definir 
nossa vaga para a grande final da 
competição, domingo, com o Ami-
gão lotado, e a nosso favor", disse 
o zagueiro. (IM)

Time faz treinamento no CT do Náutico 
CAMPINENSE

O Sport decidiu a vaga 
para a semifinal da Copa do 
Nordeste em casa. Após der-
rota em Alagoas por 2 a 1, a 
equipe conseguiu se recupe-
rar em casa, vencendo o CRB 
por 1 a 0. Agora, no entanto, 
as circunstâncias para decidir 
a vaga na final com o Campi-
nense serão diferentes, já que 
o primeiro encontro será no 
Recife. O volante Serginho co-

mentou o confronto e pediu 
inteligência ao time.

“É um jogo de inteligên-
cia, de 180 minutos. Mesmo 
respeitando a equipe deles, 
que tem qualidade, vamos 
tentar fazer um bom resultado 
para facilitar a nossa vida no 
jogo decisivo. Se Deus quiser 
vamos conseguir uma boa vi-
tória” afirmou.

Pensando em largar na 

frente no confronto, o volan-
te do Leão convocou a torcida 
para o jogo de amanhã, às 20h 
(de Brasília), na Ilha do Retiro.

“A gente vai precisar mui-
to dessa força da torcida. Espe-
ro e tenho certeza que o tor-
cedor vai em peso nos apoiar 
“acrescentou.  A partida de 
volta será logo em seguida, no 
próximo domingo, no Amigão, 
às 16h (de Brasília). (IM)

Serginho fala em obter logo a vantagem
SPORT

Jogadores do Campinense antes da partida contra o Treze, domingo passado, válida pelo Campeonato Paraibano de 2016

Técnico Itamar Schulle acha importante a realização de jogos-treinos para movimentar os jogadores antes da decisão com o Sousa

FOTO: Cláudio Goes
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Giovane é o primeiro brasileiro 
a conduzir a Tocha Olímpica
Ex-jogador de vôlei vai
participar da cerimônia 
do dia 21 na Grécia

A lançadora de disco, Andressa Morais de Oliveira, única 
paraibana até o momento confirmada nos Jogos Olim-
pícos do Rio de Janeiro, estará em João Pessoa no dia 
3 de junho, quando carregará a Tocha Olimpica. Direto 
do Chile, onde se encontrava disputando uma compe-
tição de atletismo, Andressa, que é natural de João 
Pessoa, cuja família reside no Conjunto Valentina Fi-
gueiredo, disse que será mais do que prazer correr com 
o símbolo mundial das Olimpíadas. “É motivo de muita 
comemoração. É um reconhecimento por tudo que 
venho fazendo no atletismo do nosso País”, afirmou. 

Andressa e a Tocha

Arbitragem...o vilão 
dos grandes clubes
Tem sido o foco nacional. Se não bastasse os 

torcedores que lhes adjetivam de várias palavras 
pejorativas, agora ganha tamanha dimensão na boca 
de dirigentes e jogadores. Eles, no entanto, têm sido 
o vilão dos clubes brasileiros que, quando ganham, 
são criticados pela massa esportiva do time perde-
dor, quando perdem, são alvos de galhofas dos que 
integram os clubes vencedores.

Refiro-me aos árbitros de futebol do nosso País. 
Em cada rodada dos nossos campeonatos oficiais, 
e até não oficiais, eles têm sido a “bola da vez”, os 
“vilões” daquele jogo. Acontece nos grandes centros 
do Brasil, nos menores centros do País e também 
em logradouros e nas várzeas. Rio, São Paulo, Por-
to Alegre e outras regiões, eles têm sido sempre as 
referências.

No Nordeste, as evidências têm se concreti-
zados, pois os mesmos chegam a ser ironizados e 
ignorados até mesmo antes da partida ter seu apito 
inicial.

As aberrações chegaram a Paraíba, aliás, há 
muito tempo estão presentes por aqui, porém, a 
dimensão ocorre quando se trata de clubes con-
siderados grandes no cenário estadual. No último 
domingo, quando o Botafogo-PB enfrentou o Sousa, 
no Marizão, em Sousa, Sertão do Estado, dois pênal-
tis ajudaram o time da casa a sair com a vitória do 
campo de jogo.

Vilão da história: o árbitro Éder de Caxias, junta-
mente com o assistente Broney Machado. As críticas 
vieram por se tratar de um clube grande. E os outros 
erros cometidos contra times pequenos favorecendo 
grandes clubes? Isto não se critica, não se dá evidên-
cia...e assim a vida continua! 

A desportista Samaria Gue-
des fez duras críticas no fim 
de semana a não conclusão 
do único campo de futebol 
da cidade de Aguiar, Sertão 
do Estado. Segundo ela, fo-
ram alocados R$ 250 mil e o 
que se vê é muito entulho.

Em Aguiar-PB 

Doze equipes de futebol feminino da Paraíba estarão partici-
pando, no próximo domingo, na cidade de Lucena, de um tor-
neio comemorativo ainda às mulheres. O evento é promovido 
pela Prefeitura Municipal de Lucena, através da Secretaria 
de Esportes, que tem a frente a secretária Maria do Socorro 
Lula Leite. Entre as equipes participantes estão o Clube Re-
creativo Kashima, de João Pessoa, vice-campeão paraibano 
2015 e o Barcelona Futebol Clube, da cidade anfitriã.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O presidente do Sousa, 
Aldeone Abrantes, é só 
sorriso. Ainda comemora a 
façanha em cima do Bota-
fogo, no último domingo, 
quando o “dinossauro” que-
brou um jejum de 6 anos 
sem vencer o adversário.

Sorridente

Feminino em Lucena

Após o acendimento da 
chama em Olímpia, na Grécia, 
no próximo dia 21 de abril, 
Giovane Gávio será o primei-
ro brasileiro a conduzir a to-
cha Rio 2016. O bicampeão 
olímpico anda emocionado 
desde que recebeu a notícia: 
“Eu já tinha sido selecionado 
como ser um dos conduto-
res em Juiz de Fora, a minha 
cidade. Correr na Grécia é 
ainda mais emocionante, 
porque estarei no templo sa-
grado dos Jogos Olímpicos”, 
comentou o medalha de ouro 
nos Jogos Barcelona 1992 e 
Atenas 2004.

Gerente de voleibol do 
Comitê Rio 2016, o ex-joga-
dor foi um dos condutores da 
tocha dos Jogos Atenas 2004, 
quando o percurso passou 
por vários países. O brasilei-
ro correu no Aterro do Fla-
mengo e passou a tocha para 
Zagallo, técnico de futebol 
tricampeão mundial. “São 
momentos inesquecíveis 
para um atleta, que dedica a 
vida ao esporte.”

O ginasta grego Lefteris 
Petrounias - campeão mun-
dial de argolas em 2015 - 
acenderá a tocha Rio 2016 
na pira que, por sua vez, tem 
a chama acesa de forma na-
tural: com um raio de sol, em 
cerimônia conduzida pela 
atriz Katerina Lehou, inter-
pretando uma sacerdotisa 
de Olímpia, como manda a 
tradição. Depois de abrir ofi-
cialmente o revezamento, o 
ginasta grego passa a tocha 
para Giovane.

 Giovane Gávio
Um dos grandes nomes 

do voleibol nas décadas de 
1990 e 2000, o atleta tem 
no currículo mais de 400 jo-
gos com a Seleção Brasilei-
ra - 31 em Jogos Olímpicos. 
Com 1,96m, Giovane Gávio 
foi eleito o melhor bloque-
ador da Copa do Mundo do 
Japão 1989, o melhor joga-
dor da Liga Mundial 1993 e o 
melhor atacante da Copa do 
Mundo do Japão 2003. Cam-
peão Olímpico em Barcelona 
1992 e em Atenas 2004, ele 
também foi campeão mun-
dial na Argentina 2002 e ain-
da quatro vezes campeão da 
Liga Mundial em 1993, 2001, 
2003 e 2004. 

 
Revezamento da tocha 
Da Grécia, a tocha segue 

para a sede do Comitê Olím-
pico Internacional (COI), em 
Lausanne, na Suíça. A chega-
da ao Brasil é em 3 de maio, 
com início do revezamento 
em Brasília. A chama percor-
re 328 cidades de todos os 
Estados até alcançar o Rio de 
Janeiro, sede dos Jogos Olím-
picos 2016. Cada um dos 12 
mil condutores percorre 250 
metros com a tocha na rota 
total de 20 mil quilômetros 
por terra.

A lista do handebol está definida. 
O pré-Olímpico masculino do esporte 
apontou no último domingo os úl-
timos seis classificados para os Jogos 
Rio 2016: Suécia, Eslovênia, Croácia, 
Dinamarca, Polônia e Tunísia se jun-
tam a Brasil, França, Egito, Argenti-
na, Catar e Alemanha na corrida pela 
medalha de ouro dos Jogos Olímpicos, 
disputada na Arena do Futuro, no Par-
que Olímpico da Barra.

As últimas vagas foram dispu-
tadas em três grupos, com quatro 
equipes cada. As duas melhores sele-
ções de cada grupo garantiram clas-
sificação para o Rio 2016. No Grupo 
1, disputado em Gdansk (Polônia), os 
donos da casa e a Tunísia levaram a 
melhor, enquanto Dinamarca e Croá-
cia lideraram o Grupo 3, em Herning 
(Dinamarca). Foi para o Grupo 2, no 
entanto, que estava reservada a classi-
ficação mais dramática.

Enquanto a Eslovênia já havia go-
leado o Irã por 33 a 17 e garantido a 
vaga, a última partida do grupo seria 
como uma final. Na cidade sueca da 
Malmo, Espanha e Suécia brigariam 
por uma única passagem para o Rio 

de Janeiro. Para levar a vaga, os espa-
nhóis precisariam de uma vitória por 
no mínimo três gols de diferença e li-
deravam a partida por 25 a 22 restan-
do 15 segundos para o fim - quando a 
Suécia teve a seu favor um tiro de sete 
metros, o pênalti do esporte. Niclas 
Ekberg converteu e levou o ginásio ao 
delírio, dando a vaga aos suecos e dei-
xando de fora dos Jogos pela primeira 
vez em 40 anos a seleção espanhola, 
três vezes campeã mundial e duas ve-
zes medalhista olímpica de bronze.

O Torneio Feminino de Handebol 
já conhece todas as seleções partici-
pantes desde o fim de março: Brasil, 
França, Holanda, Romênia, Montene-
gro, Suécia, Rússia, Espanha, Noruega, 
Angola, Coreia do Sul e Argentina vão 
brigar pela medalha de ouro entre as 
mulheres.

A definição dos grupos sai em 29 
de abril, na Arena do Futuro, casa do 
esporte nos Jogos Rio 2016 e no Aque-
ce Rio. Será no primeiro dia do Torneio 
Internacional Masculino de Handebol, 
o evento-teste do esporte, que acon-
tece entre os dias 29 de abril e 1º de 
maio,no Parque Olímpico da Barra.

Pré-Olímpico define os últimos 
classificados para a Rio 2016

HANDEBOL

A chegada da 
tocha ao Brasil 
está prevista 
para o dia 3 
de maio e vai 
percorrer 328 
cidades e terá 12 
mil condutores A equipe da Suécia, de camisa escura, está classificada para as disputas das Olimpíadas

Giovane Gávio é jogador vitorioso e tem no seu currículo mais de 400 jogos pela Seleção Brasileira

FOTOS: Reprodução



Pikachu é a atração em Belém
REMO X VASCO

Lateral paraense dá as 
dicas a Jorginho em jogo
hoje pela Copa do Brasil
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Curtas

Coritiba estreia na 
Copa em Sobral-CE

Ronaldinho jogará
pelo Cienciano

Paulistão tem queda 
em média de público

Douglas joga contra 
o Atlético de Madrid

lutO nO MMA COM A MORtE DE uM PORtuguêS

O Coritiba estreia hoje, às 19h30, 
na Copa do Brasil, contra o Guarany de 
Sobral-CE, no interior do Ceará. Apesar de 
reconhecer a importância da competição, 
o Coxa aposta em um time todo reserva 
para a partida, pois o foco no momento é 
todo no Campeonato Paranaense, onde já 
está na fase final.

Ronaldinho Gaúcho já sabe qual 
será o adversário em seu jogo de exibição 
com a camisa do Cienciano. Via Facebook, 
o clube peruano revelou que o Sporting 
Cristal será o rival no amistoso entre 
ambas as equipes, que será realizado no 
dia 26 de junho, no Estádio Inca Garcilaso 
de la Veja, em Cusco.

O técnico Luis Enrique definiu a 
lista de 19 jogadores que vão encarar o 
Atlético de Madri, na partida de volta das 
quartas de final da Champions League, 
hoje. O destaque é Douglas. O brasileiro 
ganhou chance em virtude dos desfalques 
do Barça, que não poderá contar com 
Sandro Ramírez, Jeremy Mathieu, Thomas 
Vermaelen, Rafinha e Aleix Vidal. Um 
atleta, porém, ainda será cortado.

Omundo do MMA está de luto. O meio-médio João "Rafeiro" Carvalho, que estava internado desde o dia 9 de abril, em Dublin, em 
virtude dos golpes sofridos na cabeça na derrota por nocaute técnico para Charlie Ward no evento "TEF - Total Extreme Fighting", 
faleceu no Beaumont Hospital na última segunda-feira. A informação é do site do jornal "Independent", da Irlanda. Oficialmente, a 

morte de João Carvalho é a primeira ocorrida em um evento de MMA profissional e regulamentado. O lutador fazia sua terceira luta como 
profissional - tinha um cartel de uma vitória e uma derrota em sua carreira. Companheiro de equipe de Conor McGregor na SBG Team, o 
também irlandês Charlie Ward venceu a luta aplicando diversos golpes na cabeça de Carvalho, que tentava se proteger sob o olhar do 
árbitro, que segundo o próprio McGregor, teria demorado a interromper o combate.

A primeira fase do Paulistão 2016 
terminou com queda na média de público em 
relação à edição anterior: 6,5 mil este ano 
contra 6,8 mil no ano passado. O impacto 
para o saldo negativo da competição 
foram os jogos de Palmeiras e São Paulo. O 
Alviverde atraiu 151,7 mil palmeirenses nos 
jogos em que foi mandante (média de 18,9 
mil por jogo) este ano, contra 214,2 mil em 
2015 (26,7 mil de média).

Dirigente diz que 
Fred é mau caráter

Responsável pela contratação de 
Fred, Celso Barros, presidente da Unimed, 
ex-parceira do clube, disparou contra o 
atacante, em meio à indefinição sobre seu 
futuro, após problema com o técnico Levir 
Culpi. A entrevista foi concedida ao jornal 
"Extra"."Tenho restrições ao Fred, conheço 
a postura dele, assim como a do irmão. 
Ele sempre quis ser dono do Fluminense 
e sempre trabalhou para demitir técnicos 
dos quais não gostava", disse Barros. "Ele 
já me disse lá atrás que Levir era o melhor 
para o Flu", seguiu. Barros, que é cotado 
para ser candidato à presidência do Tricolor 
nas eleições de 2016, teve problemas com 
Fred nos bastidores. O atacante acionou a 
Unimed na Justiça, alegando que a empresa 
lhe devia R$ 12 milhões. "A situação da 
Unimed com o Fred se encerrou de forma 
triste. Mas ele é desse nível de caráter 
mesmo", disparou em seguida Barros, 
que disse que a pendência jurídica já foi 
superada.

O Vasco economizou no mer-
cado de contratações neste primei-
ro semestre. Acertou somente com 
dois nomes: Marcelo Mattos e Yago 
Pikachu. Este último não se firmou 
ainda como titular, mas vem sendo 
importante nas ocasiões que é uti-
lizado pelo técnico Jorginho. Para 
a estreia na Copa do Brasil, hoje às 
21h45, diante do Remo, em Belém, 
no Pará, Yago Pikachu, mesmo que 
não entre em campo, servirá como 
um informante do treinador devido 
a alguns pontos.

Ele nasceu em Belém e até se 
transferir para o Vasco, na virada de 
2015 para 2016, sempre defendeu 
clubes do Pará. Para ser mais exato, 
somente dois: o Tuna Luso, ainda na 
base, e o Paysandu. Foi nesta equi-
pe, maior rival do Remo, adversário 
do Vasco de amanhã, que Pikachu 
deslanchou para o futebol nacional. 
Foram vários clássicos dentre os 
220 jogos como profissional do Pay-
sandu, e 62 gols – 24 destes no Man-
gueirão, palco da estreia vascaína na 
Copa do Brasil, o qual tem diversas 
recordações positivas.

“Terei a chance de reencontrar 
familiares e amigos, além de voltar a 
atuar no Mangueirão, o qual conhe-
ço muito bem. A torcida do Vasco é 
muito grande em Belém e acredito 
que a festa na nossa chegada será 
linda. Se receber uma oportunidade, 
vou buscar fazer o que fiz no Paysan-
du (nesta partida)” disse o jogador 
ao site oficial, antes de completar 
que assim que o tema Copa do Brasil 
entrar em pauta, passará ao técnico 
Jorginho diversas informações:

“Sigo acompanhando bastante 
o Campeonato Paraense. O Remo 
manteve a base do elenco que con-
seguiu o acesso para a Série C no ano 
passado. Além disso, eles contrata-
ram alguns jogadores importantes. 
A principal jogada deles é com o 
Eduardo Ramos e temos que neu-
tralizar. O Jorginho ainda não con-
versou comigo, até porque tivemos 
um jogo importante antes da estreia. 
Quando estivermos falando de Copa 
do Brasil, vou passar para ele (Jorgi-
nho) algumas informações”. 

Desde que chegou ao Vasco, 
Yago Pikachu vem atuando de for-
ma mais ofensiva do que defensiva. 
Lateral direito de origem, encontra 
em Madson um forte concorrente 
para a vaga de titular de Jorginho, 
sendo mais utilizado por conta disto 
improvisado no meio de campo. Por 
ter vasto conhecimento do rival e es-
tádio de amanhã, pode vir a ganhar 
chance.

São Paulo tem jogo decisivo contra o River Plate
Diego Lugano diz que voltou 

ao São Paulo para ter novas "noi-
tes de quarta-feira no Morumbi". 
As lembranças são dos grandes 
jogos que o uruguaio realizou no 
estádio em disputas de Libertado-
res, sobretudo em 2005, quando 
se sagrou campeão sul-americano. 
O zagueiro declarou que o está-
dio exercerá uma força positiva ao 
time paulista contra o River Plate.

As duas equipes se enfrentam 
hoje, às 21h45, em São Paulo. Lu-
gano entende que a equipe argen-
tina atravessa melhor momento, 
mas essa vantagem pode sumir 
durante a partida.

"Eles têm um elenco maior e 
mais experiente. Mas o São Paulo 
tem uma camisa que nestas horas 
iguala ou coloca a gente na frente. 
Quarta é uma chance de mostrar 
isso".

"O Morumbi tem uma mística 
especial, com muito respeito dos 
times de fora. Isso ajuda muito, 
mas não ganha jogo. Isso é com os 

atletas. Mas empurra o time para 
frente, cria um ambiente especial", 
acrescentou.

“No Morumbi, o bicho pega!”, 
diz parte de uma música cantada 
pelos são-paulinos. O retrospecto 
recente na casa Tricolor em jogos 
da Taça Libertadores comprova o 
trecho da canção. Nos últimos cinco 
jogos pela competição continental, 
nas edições de 2015 e 2016, o time 
venceu todas, fez 14 gols e não so-
freu nenhuma bola na rede.

A equipe conta com essa for-
ça para bater o River Plate, pela 
quinta rodada da fase de grupos. 
O estádio voltará a receber um 
duelo de caráter decisivo na Li-
bertadores.

Para essa partida, já foram 
vendidos mais de 34 mil ingressos, 
que já é o maior público do São 
Paulo no ano. O River lidera o Gru-
po 1 com 8 pontos. O The Stron-
gest tem 7 pontos. O São Paulo é o 
terceiro colocado da chave, com 5 
pontos. Restam duas rodadas.

LIBERTADORES

Lugano está entusiasmado para jogar contra o River Plate pela Libertadores

Pikachu, que nasceu em Belém, é uma das armas do Vasco para superar o Remo, hoje no Mangueirão, às 21h45, na estreia do time cruzmaltino na Copa do Brasil 

Copa do Brasil
19h30 
Atlético-PR x Brasil 
Guarany-S x Coritiba
Parnahyba x Portuguesa 
Salgueiro x Ferroviária-SP      
21h30
Náutico-RR x Vitória 
21h45
Remo x Vasco  

Copa do Nordeste
21h45 
Santa Cruz-PE x Bahia 

Liga dos Campeões 
15h45
Benfica x Bayern de Munique         
Atlético de Madri x Barcelona 

Libertadores
21h45
São Paulo x River Plate 
Grêmio x  Casa Blanca

Jogos de hoje

FOtOS: Reprodução



Competição vai reunir 30 
equipes e abertura será
no Estádio Almeidão

Copa Paraíba começa no sábado
NO ALMEIDÃO

FotoS: Reprodução
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A Copa Paraíba de Fute-
bol Raimundo Braga 2016, 
Etapa Litoral, vai começar 
neste sábado (16), a partir 
das 15h, no Estádio Almei-
dão. A solenidade de aber-
tura constará de desfile das 
30 equipes participantes das 
cidades de João Pessoa, Ca-
bedelo, Bayeux, Conde, Ca-
aporã, Alhandra, Santa Rita e 
Cruz do Espírito Santo e, em 
seguida, duas partidas serão 
realizadas. 

Pela programação, às 
16h, a Escolinha Hulk H 12, 
de Bayeux jogará contra o 
time São Paulo, de Cruz do 
Espírito Santo, e em segui-
da, um duelo entre o Spartax 
e o Santos, ambos de João 
Pessoa. “Como foi feito ano 
passado, a Copa vai começar 
logo depois da solenidade. 
Todas as equipes inscritas 
nesta etapa do Litoral preci-
sam participar da abertura, 
no Almeidão”, disse o coorde-
nador Antônio Vasconcelos.

O secretário executivo 
de Esporte e Lazer, José Mar-
co, ressaltou o compromisso 
do Governo do Estado na re-
alização de mais uma edição 
da competição para garo-
tos até 15 anos. “Essa Copa 
incluiu-se oficialmente no 
calendário das grandes ati-
vidades esportivas da Para-
íba. Desde 2013, quando foi 
iniciada, vem revelando mui-
tos valores e agora o Governo 
mostra o seu compromisso 
com o esporte em realizá-la 
por mais uma edição”, disse.

A Copa Paraíba de Fu-
tebol Raimundo Braga será 
realizada em todas as regi-
ões. “Depois da abertura da 
etapa, na qual participam as 
equipes da grande João Pes-
soa, a coordenação vai iniciar 
as reuniões para definir o ca-
lendário das demais regiões”, 
destacou Fátima Maria, se-
cretária geral da Copa.

O Troféu Maria Lenk de 
Natação, última seletiva nacio-
nal que definirá a Seleção  Bra-
sileira que disputará os Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro, 
começa na próxima sexta-feira 
e vai até a quarta-feira, dia 20. 
Dois paraibanos buscam índice 
para os jogos: Kaio Márcio Al-
meida, do Minas Tênis Clube, 
que disputará os 100 e 200m 
borboleta e Milena Patrícia 
Nóbrega Paiva (Milena Paiva), 
do Esporte Clube Cabo Branco, 
que competirá os 100m borbo-
leta e os 100 e 200m costas.

Os dois nadadores já estão 
no Sul do País e vivem momen-
tos de reflexão e muito treina-
mento. O Troféu Maria Lenk 
de Natação 2016, evento-teste 
do Parque Aquático Olímpico, 
terá também a presença de 

atletas de 11 países, além de 
observadores de comitês olím-
picos, e de mídia local e inter-
nacional. Por questões estru-
turais, o evento, que também 
servirá para teste de operações 
e tecnologia, não será aberto 
ao público, apenas para con-
vidados das entidades envolvi-
das e atletas.

Representando mesmo 
a Paraíba e clubes aqui fede-
rados, tem apenas a Milena 
Paiva, do Esporte Clube Cabo 
Branco, já que Kaio Márcio 
compete por Minas Gerais e 
pelo Minas Tênis Clube. No 
currículo de Milena, grandes 
momentos marcantes, vários 
recordes quebrados e também 
passagens pela Seleção Brasi-
leira e duas participações em 
eventos internacionais.

Além de Milena Paiva (Es-
porte Clube Cabo Branco) e 
Kaio Márcio (Minas Tênis Clu-
be), 354 outros brasileiros, de 
12 estados e representando 58 
clubes, estarão buscando o ín-
dice olímpico a partir da próxi-
ma sexta-feira.

O Comitê Olímpico Brasi-
leiro tem este ano, o objetivo 
de formar a melhor Seleção 
Brasileira possível, no entanto, 
o Troféu Maria Lenk de Nata-
ção terá apenas provas olímpi-
cas, sem as provas de 50m esti-
los (costas, peito e borboleta), 
1500m livre feminino e 800m 
livre masculino. Também não 
acontecerão as provas de reve-
zamento. A maior delegação é 
do Pinheiros/SP, com 50 atletas, 
seguido por Unisanta (35) e Mi-
nas Tênis (33). (ML)

5 Milhas da 
Serra agita a 
Rainha da
Borborema

As “5 Milhas da Serra”, 
corrida de rua que já agita a 
Rainha da Borborema, deve 
reunir mais de mil atletas da 
Paraíba e de outros estados 
do Nordeste, no próximo do-
mingo, a partir das 8h, com 
largada e chegada no Viadu-
to Elpídio de Almeida, em 
Campina Grande. Na véspera 
do desafio, os atletas partici-
parão de um workshop com 
temas relacionados à corrida 
de rua, ministrados por pro-
fissionais de educação física 
e especialistas no assunto. 
Stands serão montados com 
lançamentos de produtos li-
gados à prática esportiva e de 
patrocinadores.

As provas dos percursos 
de 4 km e 5 milhas, passarão 
pela Avenida Floriano Peixo-
to, seguindo direto ao Ter-
minal de Integração, Câmara 
Municipal, voltando para a 
Avenida Floriano Peixoto, 
contornando a rotatória pró-
xima ao Ginásio O Meninão e 
retornando ao ponto de par-
tida.  Os três primeiros colo-
cados de cada percurso se-
rão premiados com troféus e 
bolsas de estudo de um a seis 
meses na Academia Korpus. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Milena Paiva e Kaio Márcio no Troféu Maria Lenk

As disputas da competição master vão acontecer na piscina do Esporte Clube Cabo Branco e participam atletas entre 20 e 90 anos

Como nos anos anteriores, o lançamento da Copa Paraíba Sub-15 de Futebol Raimundo Braga será no Estádio Almeidão com o desfile das equipes e a realização de dois jogos

Campeonato Paraibano terá a participação de 90 atletas

Cerca de 90 atletas mas-
ter, com idade entre 20 e 90 
anos, repreentando quatro 
clubes do Estado, garanti-
ram inscrição na 1ª Etapa do 
Campeonato Paraibano Más-
ter de Natação (masculino e 
feminino), que acontecerá no 
próximo sábado, a partir das 
8h, no Parque Aquático do 
Esporte Clube Cabo Branco 
(ECCB), em Miramar, na ca-
pital. A realização é da Fede-
ração de Esportes Aquáticos 
da Paraíba (FEAP). Um desa-
fio que reúne ex-atletas que 
não deixaram de competir e 
estão em atividades na busca 
de uma vida saudável e pelo 
prazer do esporte. Os atle-
tas são de Vila Olímpica Pa-
rahyba, Clube dos Oficiais da 
Polícia Militar (COPM), Cabo 
Branco e Clube Campestre de 
Cajazeiras. Os três primeiros 
colocados de cada categoria 
receberão medalhas.

Ivanildes Gomes e Pedro 
Trajano, ambos com 83 anos, 
da equipe de natação da Vila 
Olímpica Parahyba são dois 
dos favoritos, que ainda tem 
como esperanças de pódios 
Marina Palmeira e Franklin 
Burity (ECCB) e Maurus Ho-
landa e Igor Herbert (COPM). 
A professora e uma das coor-

NATAÇÃO MASTER

denadoras da disputa, Alde-
nora Vieira, disse se tratar de 
um recorde de público, supe-
rando a do ano passado – 70 
atletas - pela empolgação e 
motivação dos competidores.

Segundo ela, além da 
disputa, o evento será uma 
oportunidade de reunir vá-
rias gerações numa grande 

festa do esporte paraibano. 
“O pessoal fica empolgado e 
feliz em reencontrar pesso-
as que há muito tempo não 
teve a chance de conversar 
e trocar ideias. Torcer que o 
tempo esteja bom para que 
possamos fazer outro dia 
inesquecível para a natação 
master da terra”, avaliou. 

Após o desafio Estadu-
al, o selecionado paraibano 
participará do Campeonato 
Brasileiro, que ocorrerá no 
período de 21 a 24 deste 
mês, na cidade de Palho-
ça, em Santa Catarina. Em 
maio, os atletas paraibanos 
estarão em Belém-PA, par-
ticipando da Copa Norte/

Nordeste de Interclubes, 
nos dias 21 e 22. “É apenas 
o início de uma temporada 
de bons espetáculos e desa-
fios para aqueles que ainda 
estão em atividades. São 
atletas que querem repre-
sentar a Paraíba nas com-
petições nacionais”, disse 
Aldenora.

Milena Paiva busca o índice olímpico



Baseado no trabalho do autor Paul 
Auster, os atores Nelson Diniz e Liane 
Venturella interpretarão hoje e ama-
nhã, às 19h, no Teatro Ariano Suassuna, 
localizado no Colégio Marista Pio X, o 
espetáculo “DentroFora”.  Sendo uma 
realização da companhia gaúcha Inco-
mode Te, a atividade faz parte do edital 

Programa Petrobras Distribuidora de Cultura e possui 
entrada gratuita. Entretanto, é importante lembrar 
que a classificação indicativa da peça é de 16 anos. 

“O edital da Petrobras resolveu fazer uma sele-
ção de cidades onde o DentroFora não tinha passa-
do, então ficamos com o Nordeste. Já passamos por 
Natal e agora estamos em João Pessoa”, disse o ator 
Nelson Diniz.

Sendo uma homenagem a uma das mais famosas 
obras de Samuel Beckett, Dias Felizes. O espetáculo 
foi estreado em 2009 e é uma metáfora sobre o ser 
humano contemporâneo. Conta o momento de dois 
personagens, chamados apenas Homem e Mulher, 
que se encontram presos dentro de duas caixas. Além 
disso, o trabalho desenvolvido pelos atores explicita a 
imobilidade do ser humano perante a vida.

Em sua obra, Samuel Beckett trabalha a peça em 
dois atos. Na verdade, seguindo o roteiro original, a 

performance é um grande monólogo de uma mulher 
semi-enterrada. Sendo considerado um dos fundado-
res do teatro do absurdo, Samuel Beckett é conhecido 
também por ser um dos principais autores do século 
20. Sua obra foi traduzida para mais de trinta idiomas. 

Segundo o ator Nelson Diniz, a concepção de 
estarmos dentro de uma caixa de acrílico foi nossa, 
porque o autor no qual se baseamos não utilizou des-
se recurso em sua obra. “Na peça, eu e Liane Ventu-
rella passamos 45 minutos sem se ver, porque a caixa 
tem esse isolamento que queremos destacar com a 
imobilidade humana”, explicou o ator Nelson Diniz. 

Com direção de Carlos Ramiro Fensterseifer, ce-
nário de Élcio Rossini, e figurino, maquiagem e design 
gráfico de Rodrigo Nahas, o espetáculo se transforma 
em quase que um diálogo entre os atores e os ele-
mentos que estão ao seu entorno. 

Uma novidade do evento é que, além de se apre-
sentarem às 16h de hoje os artistas farão uma troca 
de ideias, experiências e um intercâmbio cultural 
com apreciadores do teatro e integrantes de alguma 
companhia.

No bate-papo serão divididos técnicas de inter-
pretação, processo criativo, produção e narrativas 
da peça. A iluminadora Cláudia de Bem abordará a 
criação da luz do espetáculo sustentável e a produto-
ra Cida Herok vai explicar o processo colaborativo do 
planejamento da turnê.

Existente há oito anos, a companhia Incomode Te 

é formada por um grupo de artistas: atores, diretores, 
designers, iluminadores, musicistas, que trabalham 
com diferentes linguagens e juntos montaram um 
projeto baseados no trabalho do ator. Os aparatos 
cênicos, os textos, a condução da direção, todos esses 
elementos são escolhidos de modo a compor uma es-
tética que realce a interpretação, essência da propos-
ta. Outro ponto importante nas montagens do grupo 
é sua preocupação com questões de sustentabilidade, 
demonstrada nas pesquisas de materiais de figurino, 
cenário e adereços. 

A companhia já montou e produziu três espe-
táculos: O Gordo e o Magro vão para o céu (texto de 
Paul Auster, com direção de Liane Venturella e Nelson 
Diniz); DentroFora (baseado no texto Hide and Seek, 
também de Paul Auster, dirigido por Carlos Ramiro 
Fensterseifer); A vida dele (baseado nos textos Ble-
cautes e Fantasmas do Paul Auster) com direção de 
Ramiro Silveira. 

Lucas Silva 
Especial para A União

Serviço

Diálogo no palco

Conselho Estadual de 
Política Cultural faz 
inscrições até hoje

PÁGINA 23 PÁGINA 24

ELEIÇÃO ABERTURA

Evaldo relembra canção 
“Xote das meninas”, de Luiz 
Gonzaga e Zé Dantas

Página 22

Terraço Cultural da API 
terá show do cantor 
Erik von Sohsten 
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Companhia gaúcha Incomode Te realiza encenação do espetáculo 
“DentroFora” hoje e amanhã no Teatro Ariano Suassuna

Nelson Diniz e Liana 
Venturella  interpretam 

peça de Ariano Suassuna  
baseada no trabalho

de Paul Auster

n Evento: Espetáculo DentroFora
n Onde: Teatro Ariano Suassuna - Colégio Marista Pio X
n Quando: Hoje e amanhã
n Horário: 19h 
n Entrada: Gratuita
n Classificação: 16 anos



O Portal Vitrine do Cariri divulgou 
a foto de um pé de mandacaru florido, 
lembrando uma música de Luiz Gonza-
ga e Zé Dantas, Xote das Meninas, que 
destaca tal circunstância como anún-
cio de bom inverno no nordeste. 

Certo, no Cariri e Sertões parai-
banos, as chuvas têm sido constan-
tes, prenunciando fartura e reposi-
ção da água em seus mananciais. Tão 
auspiciosa bênção refaz o otimismo 
de todos, e a música, também, as-
socia o inverno aos sonhos de casa-
mento das meninas-moças que, ¨...
abandonam as bonecas,...e só querem 
e só pensam em namorar¨  

Por outro lado, o autor e o intér-
prete retratam o comportamento das 
adolescentes e suas fantasias joviais, 
enfatizando que essa fase das meni-
nas-moças são males, para os quais 
¨...não há nenhum remédio em toda a 
Medicina¨.

Conclusão: Zé Dantas é um poeta 
das coisas do nordeste e alimentou a 
genialidade do sanfoneiro Luiz Gonza-
ga, resultando dessa aliança artística 
uma lúcida e pródiga produção de su-
cessos musicais que fizeram a grandeza 
e a beleza do cancioneiro nordestino. 

É oportuno aditar, dado o manda-

O que será que leva um milioná-
rio e famoso como o ex-jogador de 
futebol David Beckham que possui 
jatinho particular e carros de luxo, 
e diárias de hotéis de glamour, a 
trocar tudo isto pela sensação de 
dirigir uma motorhome entre San 
Francisco, Los Angeles, Las Vegas e 
o Grand Canyon?

Somente pelo prazer de via-
jar como se fosse conduzindo sua 
própria casa. O ex-jogador convidou 
o amigo da família Derek White e 
levou a mulher Victoria e os filhos 
Romeo, 13, e Cruz de 11 anos para 
uma viagem em autocaravana pela 
Califórnia.

Em certo trecho da viagem Be-
ckham pilotou uma motocicleta estilo 
vintage, e aproveitou para filmar a 
viagem e ainda aproveitou para dis-
ponibilizar tudo no Instagram.

Mas não é só David Beckham 
que prefere este tipo de viagem. Os 
brasileiros em cada maior número 

estão também trocando hospedagem 
em hotéis pelos motorhomes.

Todo o trecho Los Angeles- San 
Francisco é bem sinalizado e existem 
camping e alojamentos apropriados 
para motorhomes, onde se paga diá-
ria de menos de 100 dólares.

Recomendo antes de adotar este 
estilo de viagem consultar o tutorial 
do Tripadvisor, com todas as informa-
ções sobre o aluguel de motorhomes 
na Califórnia e outros destinos.

 Algumas dicas dão conta de que 
os motorhomes costumam vir no 
máximo com 100 milhas (160 km) 
livres por dia e que é necessário fazer 
reserva antecipada se desejar esta-
cionar nos motorhomódromos dos 
parques nacionais norte-americanos.

Outro cuidado que se deve ter é 
que devido à grande procura o reco-
mendado é fazer reserva nos esta-
cionamentos dos parques nacionais 
com antecedência de pelo menos 
seis meses.

Já a diária de permanência do 
motorhome em estâncias turísticas 
convencionais (a ser somada à diária 
do aluguel do motorhome) pode 
variar de US$ 20 a US$ 70.

A CruiseAmerica é o site que 
recomendo e pertence a uma das 
maiores locadoras de motorhomes 
dos Estados Unidos.

Na viagem de motorhome pela 
Califórnia, David Beckham não foi 
reconhecido e ainda aproveitou para 
dormir em um tipi, a cabana dos 
índios americanos.

“As paisagens embora semidesér-
ticas, eram espetaculares”, informou 
o ex-jogador no Instagram.

À noite houve acampamento ao 
ar livre e ele ainda aproveitou para 
um momento de reflexão.

No final toda a viagem repercutiu 
nas mídias sociais, com algumas fotos 
da família e o ex-jogador já se prepara 
para fazer um novo tour de motorho-
me só que desta vez pela Europa.

A viagem de David Beckham
de motorhome pelos EUA

Mandacaru quando flora...

Crônica Evaldo Gonçalves - Escritor membro da APL

Vivências 
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima

Rogério Almeida Presidente da Abrajet-PB - rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.brArtigo

No caminho com Maiakovski, 
com Eduardo Alves da Costa

“Na primeira noite eles se aproximam
e roubam uma flor
do nosso jardim.
E não dizemos nada.
Na segunda noite, já não se escondem:
pisam nas flores,
matam nosso cão,
e não dizemos nada.
Até que um dia,
o mais frágil deles
entra sozinho em nossa casa,
rouba-nos a luz, e,
conhecendo nosso medo,
arranca-nos a voz da garganta,
e já não podemos dizer nada.”

Esta citação faz parte de um longo poema, de autoria do 
poeta e artista plástico Eduardo Alves da Costa, de Niterói, 
radicado em São Paulo. Foi publicado em 1968, sendo atribuído 
aos mais diferentes e ilustres poetas, a exemplo de Vladimir 
Maiakovski, Bertolt Brecht, Gabriel Garcia Marques, Borges, 
Jung, dentre outros. Um longo e impactante poema que correu 
mundo e ilustrou pôsters e camisetas da campanha das Diretas, 
serviu de epígrafe para livro de Roberto Freire, sendo inclusive 
recitado na novela “Mulheres apaixonadas” de Manoel Carlos. 
Sempre lhe sendo atribuída uma autoria diferente da verdadei-
ra, mesmo que depois fosse feita a correção.

Pessoalmente, só fui saber de sua legítima autoria muitos 
anos depois de conhecer o poema. Foi-me passado como sendo 
de Brecht. E, como tinha tudo a ver com as ideias do poeta ale-
mão, acreditei. Talvez, muitos da minha geração tenham incor-
rido no mesmo erro. Só com o advento da internet é que o erro 
foi corrigido. A Geração Editorial é responsável pela definitiva 
correção do equívoco por ter publicado uma edição dos poemas 
de Eduardo Alves da Costa, inclusive este, completo. Deve ter 
sido angustiante para o poeta ver seus versos correndo mundo, 
sem que lhe fosse atribuída a verdadeira e legítima paternidade.

Por que me volta este poema à mente?
Ora, vivemos tempos incertos. Sentimo-nos ameaçados 

como nos sentíamos em 1968. Sentimos medo diante do perigo 
de sofrermos novamente a usurpação dos nossos direitos civis. 
Desta vez, pelos próprios civis, inconformados desde a derrota 
que sofreram na última eleição para presidente da República.

Lembro que vivemos um longo tempo calados, sem ousar-
mos sequer cantar o Hino Nacional, que nos havia sido usurpa-
do. O Hino não era mais nosso. Era deles.

A bandeira, as cores da nação brasileira, também tinham 
sido usurpadas. Não eram mais nossas. Tinham sido roubadas 
de nós. E aqueles de nós que ousaram levantar a voz contra a 
flagrante usurpação, tiveram suas gargantas cortadas, para dizer 
o mínimo do que lhes aconteceu.

Os que ainda se lembram desses anos de silêncio voltam 
hoje às ruas e se manifestam contra a ameaça que,mais uma 
vez,se afigura no horizonte de nossa pátria.

FOTOS: Reprodução/Intrenet

caru divulgado pelo Vitrine do Cari-
ri,estar em Monteiro, que o Cariri pa-
raibano tem muito de que se orgulhar, 
em termos de legado artístico, dentre 
outros pela presença, ali, de Zé Mar-
colino e Flávio José, tendo o primeiro 
conquistado renome nacional com a 
autoria da música,¨Sala de Reboco¨, 
e diversas músicas, inclusive por ter 
seus sucessos tocados, também, por 
Gonzagão.

Quanto a Flávio José, dentre tan-
tos sucessos de repercussão nacio-

nal, por ele interpretado, a melodia 
Tareco e Mariola, imortal página da 
música popular brasileira, é destaque 
entre muitas outras. 

Enfim, o Cariri paraibano não 
somente ostenta inspirações poéti-
cas para o enriquecimento da música 
brasileira, como as ilações oferecidas 
pelo mandacaru florido dos sertões 
nordestinos, mas tem emprestado a 
inteligência e o talento dos seus filhos 
para o engrandecimento da música 
popular brasileira. 

FOTO: Adriano Santori
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Livro Holy Cow

Em cartaz
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SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Ator - ganhou, 
por exemplo, o Globo 
de Ouro pelo papel do 
agente Fox Mulder na 
série clássica Arquivo 
X - roteirista, produ-
tor, diretor, escritor, 
compositor e cantor, 
David Duchovny ago-
ra está estreando na 
literatura com o livro 
Holy cow – Uma fá-
bula animal (Editora 
Record, 208 páginas, 
R$ 35, com tradução 
de Renata Pettengill). 
A obra aborda ques-
tões como dignidade e tolerância, sendo repleta de 
jogos de palavras, de frases com duplo sentido e de 
um humor bem sofisticado. 

Em sua obra de estreia, David Duchovny - que é 
bacharel em Literatura Inglesa pela Universidade de 
Princeton e mestre em Literatura Inglesa pela Uni-
versidade de Yale - narra, em tom cômico, uma inu-
sitada jornada empreendida por três animais que 
é cheia de referências pop, muito sarcasmo e com 
uma boa dose de tolerância e defesa pelos direitos 
dos bichos. A narradora da trama é Elsie Bovary, 
uma vaca que passou a vida toda muito feliz moran-
do numa fazenda. Ela não entende muito bem por 
que sua mãe sumiu repentinamente, mas passa seus 
dias comendo, dormindo e fofocando com a amiga 
Mallory. No entanto, as coisas mudam no dia em que 
ela se aproxima da casa dos humanos e vê algo ines-
perado: a família toda reunida em volta de um “Deus 
caixa” luminoso que fala (e exibe imagens horríveis) 
sobre uma terrível fazenda industrial.

Diante da cena, desesperada, Elsie decide que 
a melhor decisão é fugir dali. E, nessa empreitada, 
acaba ganhando dois companheiros de viagem: Jer-
ry, um porco que se converteu ao judaísmo e acaba 
de mudar seu nome para Shalom, e Tom, um peru 
que dá conselhos psiquiátricos, consegue usar o ce-
lular e sonha em conhecer a Turquia. Juntos, o trio 
viverá muitas aventuras pelo mundo. com uma nar-
rativa muito espirituosa – que inclui diálogos com 
sua editora e sugestões para a versão cinematográfi-
ca do livro –, Elsie conquista os leitores rapidamen-
te com seu carisma.

Inscrições para integrantes do Conselho 
Estadual de Política Cultural se encerram hoje

Literatura em destaque

O prazo de inscrição para o pro-
cesso de eleição de novos integrantes 
do conselho Estadual de Políticas 
culturais (consecult) se encerra hoje, 
de acordo com informações prestadas 
pela Secretaria de Estado da cultura 
da Paraíba. Nesse sentido, os interes-
sados em concorrer ao pleito devem 
realizar os registros das candidaturas 
rigorosamente via online, por meio do 
site www.consultacultural.pb.gov.br/
consecult ou http://bit.ly/1RLGRtn. 
A plenária eleitoral acontece no dia 6 
de maio, no período das 14h às 17h, e, 
para o eleitor saber o local de votação, 
é preciso identificar qual sua respectiva 
regional de abrangência, referente à 
cidade onde mora, e seguir munido de 
documento com foto. O resultado final 
será divulgado no dia 12 e o mandato é 
de dois anos, ou seja, de 2016 a 2018. 

Podem se inscrever representan-
tes dos diversos segmentos da cultura, 
a exemplo de artistas, produtores, reali-
zadores, agentes culturais, formadores 
de opinião, críticos de arte, represen-
tantes de coletivo e fóruns das variadas 
linguagens da cultura. De acordo com 
o decreto nº 36.550, não há impedi-
mento legal aos membros efetivos do 
conselho Estadual de cultura ou a seus 
parentes até o 2° grau em concorre-
rem ao edital do Fundo de Incentivo 

A Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste apresenta uma aula espetáculo, para 
alunos da rede oficial de ensino do Estado da Paraíba e público em geral dentro do 
projeto de intercâmbio cultural Brasil França com o apoio do Ministério da Cultura 
(MinC). O evento acontece hoje , a partir das 15h, na Estação Cabo Branco - Ciência, 
Cultura e Arte, localizada no Altiplano, na capital.

O grupo instrumental teve origem a partir de uma oficina de acordeon 
realizada pela Associação Balaio Nordeste, em parceria com a Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope), em março de 2010, dentro do projeto de inclusão através 
das artes, oferecido pela instituição municipal de cultura naquele período. A 
orquestra passou por algumas modificações até chegar à sua formação atual. 

Evento

a cultura (FIc) Augusto dos Anjos ou 
realizar parcerias com o Estado. 

Para participar das plenárias elei-
torais, os candidatos devem acessar o 
site e realizar o registro das candidatu-
ras, após a inclusão dos seguintes docu-
mentos: cópia de RG, cPF, comprovante 
de residência, currículo resumido, 
carta de intenção e uma foto atualizada. 
Depois do pleito, os novos conselheiros 
deverão se reunir, em sessão ordinária, 
pelo menos uma vez ao mês, com o 
objetivo de discutir a implementação 
do Plano Estadual de cultura. 

O consecult - que é um órgão 
colegiado vinculado à Secretaria de 
Estado da cultura da Paraíba - tem 
a função de acompanhar, fiscalizar e 

Orquestra Sanfônica

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

avaliar a execução da Política Esta-
dual de cultura na Paraíba e é regi-
do por parâmetros legais, os quais 
solidificam a participação social. Para 
tanto, compete ao conselho cumprir 
os objetivos, apreciar e deliberar as 
propostas de implementação do Plano 
Estadual de cultura; aprovar os pla-
nos setoriais, cuja finalidade é promo-
ver a gestão democrática da cultura; 
propor medidas de estímulo, fomento, 
amparo, valorização, difusão, descen-
tralização, democratização e gestão 
compartilhada da cultura. Um aspecto 
a destacar é o de que as câmaras se-
toriais garantem a representatividade 
do conselho, ampliando o reconheci-
mento institucional da entidade.

FOTOS: Divulgação

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).

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).

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).



Novo ponto

Sétima Arte
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Em prol do Lar de Idosos Vila Vicen-
tina, os artistas paraibanos Fabio Tor-
res, Juliana Almeida, Rodolfo Guerra, 
Ben Hur, Pablo Bezerra, Roberto Banda 
Tuareg´s e Márcia Ayres se apresentam 
hoje no Máquina Beer, localizado na Av. 
Raniere Mazilli, bairro do Cristo, às 19h. 
Quem comparecer ao evento não paga-
rá ingresso, pois a entrada será destina-
da ao recebimento de itens que o lar de 
idosos precisa. Entre os itens estão leite 
sem lactose, kit higiene pessoal (hidra-
tante, sabonete liquido, creme dental) 
ou kit material de limpeza (água sani-
tária, desinfetante, amaciante).

Segundo uma das parceiras da ini-
ciativa, Marcia Ayres, os ingressos não 
serão cobrados porque nosso intuito é 
de ajudar aquelas pessoas que precisam 
tanto de nossa atenção. “Os dirigentes 
da casa citou alguns itens que eles pre-
cisam com maior urgência, dessa forma, 
quem for à apresentação pode levar os 
itens e doar”, completou Marcia Ayres. 

A parceira da atividade Marcia 
Ayres ressaltou ainda que, temos uma 
vida muito corrida e que qualquer 
movimento que fazemos para ajudar 
pessoas e conscientizá-las já é algo de 
grande valia, porque se cada um fi-
zer um pouquinho todos conseguimos 
ajudar o próximo. “Estou mobilizando 
meus amigos para fazermos algo bem 
bacana para o Lar de Idosos, que pre-
cisa tanto de nossa ajuda”, enfatizou. 

Na apresentação, o público vai 
poder conferir interpretações de artis-

Artistas em prol da Vila Vicentina
ShOw beNeFiceNTe

D epois de oito anos de suspen-
são, a diretoria da Associação 
Paraibana de Imprensa (API) 
reabre hoje, a partir das 19h, 
o Terraço Cultural em sua 
sede, localizada no centro 
de João Pessoa. A atração 
principal do evento é o cantor 

Erick Von Sohsten, conhecido pelo repertório 
de MPB e domínio do violão, que realizará 
pocket show somente para convidados, a 
exemplo de jornalistas, produtores, artis-
tas, empresários e autoridades. “Queremos 
oferecer mais uma opção de lazer, na área 
da cultura, na parte central da cidade, que é 
tão carente, e, também, divulgar a arte dos 
paraibanos”, disse para o jornal A União o 
presidente da entidade, João Pinto. 

“Esse período de oito anos sem a reali-
zação do Terraço Cultural ocorreu por causa 
das obras de reformas realizadas no prédio 

da API, o que não permitia a sua realiza-
ção. Estamos reabrindo com força total, 
oferecendo acesso adequado e segurança 
para um público selecionado”, garantiu João 
Pinto, lembrando que o espaço ao ar livre 
no teto da sede da Associação Paraibana de 
Imprensa já vinha sendo utilizado para al-
guns eventos, a exemplo da apresentação do 
bloco carnavalesco Cafuçu, com instalação 
de camarote. “Agora, o pocket show de Erick 
Von Sohsten, que se apresentará das 19h às 
22h, marca a reabertura oficial do Terraço 
Cultural”, disse ele. 

O presidente da API
A entidade cuja sede se localiza na 

rua Visconde de Pelotas, nº 149, no centro 
da capital - ainda ressaltou que o Terraço 
Cultural funcionará nas quartas-feiras, a 
princípio sempre com o cantor Erick Von 
Sohsten como atração principal. Nesse 
sentido, na próxima semana, o artista se 
reapresentará, desta vez com entrada 
aberta ao público, só que sendo o couvert 

artístico no valor de r$ 5. “É para gratificar 
o artista e pagar água e luz”, esclareceu 
João Pinto, acrescentando que, conforme a 
receptividade que vier a ser obtida, o show 
poderá passar a ser denominado de “Erick 
Von Sohsten convida”, com a participação 
de outros artistas. 

Além dos shows, João Pinto antecipou 
que há projetos de utilizar o Terraço Cultu-
ral para realizar outros eventos, a exemplo 
de saraus poéticos, exposições fotográficas, 
debates, encontros literários - a exemplo de 
lançamento de livros - e cursos.

“A proposta é retomar a programação cul-
tural da Associação Paraibana de Imprensa, 
abrigando diversos artistas de nosso Estado”, 
comentou João Pinto, lembrando que o Ter-
raço Cultural foi idealizado - e com êxito - na 
gestão do ex-presidente da entidade, Walter 
Santos. “Agora, pretendemos repetir a dose e 
revitalizar o ambiente com novas propostas. 
Para isso, a Diretoria de Cultura, sob respon-
sabilidade de Gil Sabino, e as demais, estão 
envidando esforços no sentido de tornar o 

evento sucesso junto ao seu público  - alvo, da 
imprensa e comunicação”, disse ele. 

Já Erick Von Sohsten confessou para 
A União estar se sentindo “muito honrado” 
por ter sido convidado pelo presidente e 
pelo diretor de Cultura da API, João Pinto e 
Gil Sabino, respectivamente, para encabeçar 
o projeto do Terraço Cultural, onde se apre-
sentou na fase anterior. “Estamos começan-
do do jeito que é possível e a tendência é 
de intensificar e aumentar a programação, 
convidando outros artistas”, disse ele, an-
tecipando que, no pocket show que realiza 
hoje à noite, incluirá, no repertório, músicas 
autorais, instrumentais e interpretará obras 
da MPB. “Vai ser de acordo com o clima que 
estiver rolando”, disse ele, que nasceu em 
João Pessoa, lançou três CDS - cujos títulos 
são Armadura (1996), Sine Qua Non (2003) 
e Passatempo (2013), com o qual comemo-
rou suas três décadas de estrada musical - e 
já iniciou os preparativos para produzir o 
primeiro DVD, ainda sem nome, mas que 
conterá um apanhado da sua carreira. 

Terraço Cultural da API reabre hoje, com pocket show de Erick Von Sohsten
Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Juliana Almeida, Fábio Torres, Márcia Ayres e Rodolfo Guerra são algumas das atrações da noite

Adília Uchôa compõe a cena musical campinense

Lucas Silva
Especial para A União

Quartas Acústicas 
apresenta Adília Uchôa e o 
show “Todos os Lugares”

O Projeto Quartas Acústicas apresenta 
nesta quarta-feira, 13, na Sala Paulo Pontes, 
no Teatro Municipal Severino Cabral, a can-
tora Adília Uchôa, que apresenta o show “To-
dos os Lugares”, com participação especial do 
pianista Tássio Luan. A apresentação tem iní-
cio às 20h, e os ingressos estão sendo vendi-
dos antecipados ao preço único de dez reais, 
e no dia da apresentação por 20 reais inteira 
e dez reais meia entrada.

“Todos os Lugares”, segundo a cantora, 
“se compõe pleno de delicadeza e maestria, 
sendo a música, meu maior argumento”. Adí-
lia vem desenvolvendo em Campina Grande/
PB, desde os anos 70 um trabalho artístico-
cultural que valoriza artistas consagrados da 
música brasileira, como: Chiquinha Gonzaga, 
Lupicínio rodrigues, Clara Nunes, Tim Maia, 
Maysa, Nara Leão, Gonzaguinha, Ângela Ma-
ria, entre outros, e desse modo vai traçando e 
revelando seu perfil artístico, oferecendo sua 
sensibilidade musical que se representa por 
uma voz de timbre peculiar.

O Projeto Quartas Acústicas é uma reali-
zação da Associação Amigos do Teatro Muni-
cipal Severino Cabral/Teatro Municipal Seve-
rino Cabral, em parceria com a PMCG, através 
da Secretaria de Cultura e Agência Municipal 
de Desenvolvimento - AMDE.tas paraibanos locais, mas também de 

grande nomes da música popular brasi-
leira que residem fora do nosso Estado. 
Um dos destaques da noite de perfor-
mance serão as composições dos canto-
res Zé Ramalho e Chico Cesar, que fi-
cam por conta da cantora Marcia Ayres.

Os setes artistas presentes na noite 
sobirão ao palco fazendo apresenta-
ções individuais e passeando pela Músi-
ca Popular Brasileira (MPB) e misturan-
do ritmos e estilos. 

A ideia da iniciativa veio por 
meio de uma reportagem local que a 
artista Marcia Ayres viu e causou-lhe 
inquietação ao se deparar com esse 

problema tão recorrente e atual na 
sociedade brasileira. 

“A ideia surgiu a partir de uma 
reportagem na tv sobre o lar e as 
dificuldades enfrentadas, pois se-
gundo a entrevista, o lar sobrevive 
das doações recebidas. Sendo assim, 
reunimos os amigos que estão mobili-
zando os amigos através das redes so-
ciais, convidando a assistir a um show 
com artistas paraibanos de destaque 
em nossa cidade, e ainda a contribuir 
com o Lar de Idosos, tornando assim, 
um show diversificado em estilos e 
ritmos em uma ação social”, explicou 
a cantora Marcia Ayres.

O artísta paraibano Erik 
Von Sohsten á a 

primeira atração do 
projeto, previsto para 

acontecer nas 
quartas-feiras
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Impeachment de Temer 
Câmara dos Deputados recorre ao STF contra a abertura

A Mesa da Câmara dos 
Deputados entrou nessa 
terça-feira com novo recur-
so no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) contra a decisão 
do ministro Marco Aurélio 
que determinou abertura de 
processo de impeachment 
do vice-presidente, Michel 
Temer. A relatora é a minis-
tra Rosa Weber.

No recurso, a Câmara 
sustenta novamente que 
Temer não pode respon-
der por crime de respon-
sabilidade, porque sempre 
assumiu a Presidência da 
República eventualmente, 
na ausência da presidente 
Dilma Rousseff. Na semana 
passada, a Câmara apresen-
tou primeiro recurso contra 
decisão do ministro.

Os advogados da Câ-
mara também argumentam 
que o vice-presidente não 
pode ser responsabilizado 
pelos decretos que assinou 
sobre abertura de créditos 
suplementares. Segundo 
eles, Temer apenas deu con-
tinuidade às “iniciativas da 
presidente”.

“Diz efetiva, não even-
tual, porque, nessas si-
tuações de substituição 
eventual, o vice-presidente 
assume a presidência ape-

nas para dar seguimento à 
orientação pré-estabelecida 
pelo presidente em relação 
a todas as matérias e políti-
cas governamentais, não lhe 
assistindo a possibilidade de 
inovar ou alterar o curso e/
ou o conteúdo do projeto já 
estabelecido”, argumentam 
os advogados.

Na terça-feira (5), o 
ministro Marco Aurélio de-
terminou que o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
aceitasse pedido de abertu-
ra de processo de impeach-
ment contra o vice-presiden-
te Michel Temer.

O pedido foi protoco-
lado pelo advogado Mariel 
Marley Marra, de Minas Ge-
rais. De acordo com o ad-
vogado, há indícios de que 
o vice-presidente cometeu 
crimes de responsabilidade. 
Ele tinha feito o mesmo pe-
dido à Mesa da Câmara dos 
Deputados, mas a abertura 
foi rejeitada pelo presidente 
da Casa.

Não há prazo para jul-
gamento do recurso pelo 
plenário do Supremo. Na se-
mana passada, sete dos 25 
partidos com representação 
na Câmara dos Deputados 
indicaram nomes para com-
por a comissão especial que 
vai analisar o pedido de im-
peachment de Temer.

André Richter
Da Agência Brasil

O Partido Progressista 
(PP) decidiu nessa terça-fei-
ra declarar voto favorável 
à aprovação do pedido de 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff na Câmara 
dos Deputados. De acordo 
com o líder do partido e ex-
ministro das Cidades do go-
verno Dilma, Agnaldo Ribei-
ro (PB), a “ampla maioria” da 
bancada deliberou pela vo-
tação favorável ao impeach-
ment no próximo domingo, 
na sessão da Câmara marca-
da para as 14h.

Ausente de praticamen-
te todas as sessões da co-
missão especial do impea-
chment, o deputado Paulo 

Maluf (SP) foi um dos que 
votaram para que o partido 
apoie o pedido de afasta-
mento de Dilma.

“A bancada do PP, de-
pois de muitos debates, de-
cidiu pela unidade e hoje sai 
unida. A decisão é histórica 
e leva à unidade do partido. 
Vamos sair daqui e comuni-
car ao presidente [Ciro No-
gueira]”. De acordo com o 
deputado Esperidião Amim 
(SC), 37 dos 49 deputados 
do partido votarão a favor 
da abertura do processo de 
impeachment. O deputado 
Sandes Júnior (GO), expli-
cou, no entanto, que não 
haverá punição para os que 
não seguirem a orientação 
da liderança.

PP decide apoiar pedido
Da Agência Brasil

Falhas de projeto e execução 
e baixa qualidade de materiais es-
tão entre as causas do acidente na 
obra de uma ponte, em Fortaleza, 
no dia 22 de fevereiro, que deixou 
dois trabalhadores mortos. O laudo 
com o detalhamento dessas falhas 
foi apresentado ontem à imprensa 
na sede da Perícia Forense do Ceará 
(Pefoce), em Fortaleza.

Durante um mês e 20 dias, os 
peritos do órgão estudaram docu-
mentos enviados pelas empresas 
envolvidas na obra (a SH e a Fer-
reira Guedes), realizaram visitas ao 
local do acidente e analisaram pe-
ças do escoramento que cedeu. Essa 
estrutura suportava uma viga que 
estava sendo concretada quando 
ocorreu o desabamento.

O perito criminal adjunto Lauro 
Ferreira Rocha Júnior, um dos qua-
tro engenheiros que elaboraram o 

laudo, explicou que itens do proje-
to não foram executados na obra, 
como estaiamentos, feitos com ca-
bos de aço, nas torres que supor-
tavam os escoramentos, além do 
desalinhamento da fixação em uma 
dessas torres, constatado em fotos 
feitas antes do acidente, que pode 
ter causado instabilidade.

De acordo com Lauro Ferreira, 
documentos das empresas aponta-
vam alguns desses erros. “Existiam 
relatórios de acompanhamento da 
obra que, em certos pontos, detec-
taram algumas dessas falhas. No 
entanto, mesmo assim, houve a 
execução. Um acidente como esse 
nunca acontece por um só moti-
vo. A gente sempre acha que tem 
como evitá-lo, porque as falhas 
detectadas poderiam ter sido corri-
gidas.” A Pefoce também verificou 
divergência entre os projetos do 
escoramento. Havia dois documen-
tos: um especificava a montagem 
em cruz e outro, em formato de 

X. Segundo o perito, esse último 
dá maior estabilidade à estrutu-
ra, mas optou-se pelo formato em 
cruz. Outra evidência é a parte su-
perior do poste de união do esco-
ramento, que foi analisado no La-
boratório de Pesquisa e Tecnologia 
em Soldagem da Universidade Fe-
deral do Ceará (UFC). O resultado 
do estudo revela a baixa qualidade 
do item, que se rompeu no desa-
bamento da estrutura, mostrando 
que as soldas não foram capazes 
de manter as peças unidas.

O laudo da Pefoce comple-
menta e confirma os resultados da 
comissão formada pela Prefeitura 
de Fortaleza para analisar as cau-
sas do desabamento, divulgados 
no dia 22 de março. O documen-
to foi entregue ontem (11) ao de-
legado do 4º Distrito Policial, José 
Munguba Neto, responsável pelo 
caso, e passa a ser prova material 
no inquérito, que deve determinar 
os responsáveis pelo acidente.

Perícia aponta falhas em obra
ponTe que desabou em forTaleza

Edwirges Nogueira
Da Agência Brasil

foTo: Reprodução/Internet

Baixa qualidade de materiais usados na construção da ponte se encontram entre as causas do acidente que matou dois trabalhadores 

O plenário do Senado 
aprovou ontem projeto de lei 
que acaba com as punições a 
municípios que violarem a Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) no que se refere aos gas-
tos com pagamento de pessoal 
por terem tido redução no or-
çamento por motivos alheios 
à administração municipal. O 
texto prevê que as prefeituras 
não serão punidas quando ti-
verem o orçamento impactado 
pela diminuição das receitas 
provenientes do Fundo de Par-

ticipação dos Municípios ou do 
pagamento de royalties e par-
ticipação especial. O texto base 
da matéria previa também a ex-
tinção de penas para os prefei-
tos que não pagassem despesas 
empenhadas pela administra-
ção anterior, quando houvesse 
queda na arrecadação. Mas 
hoje, ao votar as emendas, o 
plenário aprovou uma modi-
ficação para retirar esse tre-
cho do texto. Os municípios 
ficarão livres de penas como 
não contratação de operações 
de crédito, não recebimento 
de transferências voluntárias, 
entre outras obrigações.

Aprovado projeto que 
deixa de punir município

GasTos Com pessoal

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil Estão abertas as inscri-

ções para a 38ª edição da 
Olimpíada Brasileira de Ma-
temática (OBM), que busca 
encontrar talentos e contri-
buir para a melhoria do ensi-
no da disciplina no País, além 
de selecionar estudantes para 
representar o Brasil em com-
petições internacionais.

As escolas das redes pú-
blica e privada podem ins-
crever seus alunos e indicar 
o coordenador até o dia 31 
de maio, pelo site www.obm.
org.br. A competição é aber-
ta a estudantes do sexto ao 

nono ano do Ensino Funda-
mental e do Ensino Médio, 
divididos em três níveis. Os 
estudantes de graduação 
também podem participar, e, 
para esse grupo, a inscrição 
vai até o dia 2 de setembro.

A Olimpíada tem três fa-
ses: a primeira etapa será no 
dia 17 de junho, a segunda 
em 16 de setembro e a tercei-
ra nos dias 22 e 23 de outu-
bro. Para o nível universitário 
são duas fases, aplicadas nos 
mesmos dias da segunda e 
terceira etapas.

O coordenador-geral da 
OBM, Carlos Gustavo Moreira, 
disse que a competição é bem 
diferente da Olimpíada Bra-

sileira de Matemática das Es-
colas Públicas (Obmep), que 
chega a ter 18 milhões de par-
ticipantes. Além de ser menor, 
com cerca de 600 mil alunos, 
a OBM é mais antiga – foi cria-
da em 1979 –, é aberta à par-
ticipação de qualquer escola 
e, por selecionar estudantes 
para as competições interna-
cionais, têm provas mais difí-
ceis na última fase.

Para Moreira, a OBM tem 
cumprido o papel de estimu-
lar a curiosidade científica nos 
jovens, como ocorreu com o 
matemático Artur Ávila, pri-
meiro brasileiro vencedor da 
Medalha Fields, considerada o 
Prêmio Nobel da Matemática.

“O Artur Ávila foi pre-
miado na OBM desde muito 
jovem, foi para a Olimpíada do 
Cone Sul, ganhou medalha de 
ouro, depois na ibero-ameri-
cana e na internacional, onde 
ganhou medalha de ouro em 
1995. Certamente, as Olimpía-
das tiveram um papel impor-
tante para estimular o Artur 
a seguir carreira científica na 
área de matemática e isso é 
verdade para vários dos jo-
vens Matemáticos brasileiros 
em atividade.”

A competição também 
tem entre seus objetivos es-
timular formas mais criati-
vas de ensinar Matemática, 
segundo o coordenador.

Olimpíada Brasileira abre inscrições
TalenTos da maTemÁTICa

Akemi Nitahara
Da Agência Brasil



Titulo: DUP VEN MER INDR$619,17
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 019762
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.503,72
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 019856
Responsavel.: LUIZ CARLOS BANDEIRA 67591094491
CPF/CNPJ: 017417289/0001-41
Titulo: DUP VEN MER INDR$392,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 018989
Responsavel.: MATEC MATERIAL ELT. E DE CONST. 
LTD
CPF/CNPJ: 018100267/0001-16
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.282,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 019827
Responsavel.: PANIFICADORA MZ LTDA-ME
CPF/CNPJ: 015610502/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$206,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 019169
Responsavel.: RESTAURANTE PELICANO EMIL 
MELQUIADE
CPF/CNPJ: 022135887/0001-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$874,44
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 019953
Responsavel.: ROMILDA DA SILVA NOBREGA 
5466138240
CPF/CNPJ: 022163781/0001-78
Titulo: DUP VEN MER INDR$572,03
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 018611
Responsavel.: SHAMMAH PADARIA & FABRICACAO 
LTDA M
CPF/CNPJ: 021796469/0001-59
Titulo: DUP VEN MER INDR$638,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 020027
Responsavel.: TACIANA DANTAS DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 083344074-83
Titulo: DUP VEN MER INDR$50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 019162
Responsavel.: ZELIO FRANCISCO DA CRUZ JUNIOR
CPF/CNPJ: 005514285/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$236,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 019802
Em razao de que os supracitados devedores naoforam en-
contrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicasacima citadas a virem 
pagar, ou darem por escritoasrazoesquetem,neste1o. 
Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta 
data,sobpenadeseremosreferidos titulos PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,13/04/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: A.L VASCONCELOS CONSTRUCOES 
E INCOR
CPF/CNPJ: 010672827/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.034,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 020062
Responsavel.: ANNES E ANDRADE LTDA
CPF/CNPJ: 008411869/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$478,34
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 019563
Responsavel.: ARTEL COMERCIO REPRESENTACOES
CPF/CNPJ: 013016663/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.334,54
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 019417
Responsavel.: COMERCIAL ANDRADE SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 003710742/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.729,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 019297
Responsavel.: COSME PEREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 011066253/0001-84
Titulo: DUP VEN MER INDR$500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 020015
Responsavel.: DANIELLA CHRISTINE RAMALHO 
COSTA
CPF/CNPJ: 931204004-91
Titulo: DUP PRES SER INR$295,55
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 020072
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRU-
CAO CTD
CPF/CNPJ: 013234054/0001-63
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.400,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 019295
Responsavel.: FAM CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 010501574/0001-05
Titulo: DUP VEN MER INDR$124,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 018542
Responsavel.: IARA COSTA NOBREGA CARNEIRO
CPF/CNPJ: 133000594-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.750,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 019831
Responsavel.: JOSELITA SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 827149754-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 019161
Responsavel.: KEITE JANAINA FEITOSA LUSTOSA
CPF/CNPJ: 007365309/0001-24

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00002/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00002/2016, que 
objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimentos de aparelhos de ampliação 
sonora individual da Senhora JOSEFA IDELFONSO SANTOS, conforme nº do auto: 3674/2015 da 
5ª Promotoria de Justiça Cumulativa de Guarabira/PB – Ministério Público da Paraíba, conforme 
elementos constantes no referido processo; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: PÉRICLES MAGNO E SILVA - R$ 7.980,00 – Sete Mil Novecentos e Oitenta Reais.

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2016.
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

DISPENSA N° DP00002/2016
 DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O
Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia dos termos de Ratificação e Adjudicação 

bem como do respectivo extrato de Dispensa de Licitação referentes ao processo acima indicado, 
foram devidamente afixadas no Quadro de Divulgação deste Órgão, nesta data, em observância 
as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

 Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2016.
 ANTONIO ALVES DOS SANTOS

Secretário
Rua Solon de Lucena, 26 – Centro – 58200-000 – Guarabira/PB

CNPJ: 08.785.479/0001-20 - e-mail: prefeitura@guarabira.pb.gov.br
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA N° DP00002/2016

 DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO
D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia dos termos de Ratificação e Adjudicação 
bem como do respectivo extrato de Dispensa de Licitação referentes ao processo acima indicado, 
foram devidamente afixadas no Quadro de Divulgação deste Órgão, nesta data, em observância 
as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2016.
 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

SECRETARIA DE SAÚDE
DISPENSA N° DP00002/2016

 DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO
D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia dos termos de Ratificação e Adjudicação 
bem como do respectivo extrato de Dispensa de Licitação referentes ao processo acima indicado, 
foram devidamente afixadas no Quadro de Divulgação deste Órgão, nesta data, em observância 
as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2016.
 Fernanda Macedo de Castro

Coordenadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
GABINETE DO GESTOR

TERMO DE CONTRATO Nº: 10050/2016.
 TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

GUARABIRA E A EMPRESA PÉRICLES MAGNO E SILVA, PARA FORNECIMENTOS CONFORME 
DISCRIMINADOS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o Fundo Municipal de Saúde de 
Guarabira - Rua Sabiniano Maia, 903 - Novo - Guarabira - PB, CNPJ nº 13.844.779/0001-73, neste 
ato representado Pelo Senhor Gestor Wellington Antonio Rodrigues de Oliveira, residente e domici-
liado na Rua João Pimentel Filho, 251 - Centro - Guarabira - PB, CPF nº 029.042.294-93, doravante 
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado o PÉRICLES MAGNO E SILVA – Rua Eugênio Lucena 
Neiva, 151 – CEP: 58.020.782 – Tambiá – João Pessoa/PB, CNPJ nº 16.702.401/0001-23, neste ato 
representado por Péricles Magno e Silva, Sócio Administrador, portador do RG sob o n.° 4.236.941, 
CPF sob o n.° 560.089.024-91, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes 
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Dispensa nº DP00002/2016, processada nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimentos de aparelhos de ampliação 

sonora individual da Senhora JOSEFA IDELFONSO SANTOS, conforme nº do auto: 3674/2015 da 
5ª Promotoria de Justiça Cumulativa de Guarabira/PB – Ministério Público da Paraíba, conforme 
elementos constantes no referido processo.

A prestação dos serviços deverão obedecer rigorosamente às condições expressas neste instru-
mento, proposta apresentada, Dispensa nº DP00002/2016 e instruções da Contratante, documentos 
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 7.980,00 (SETE MIL NOVECEN-

TOS E OITENTA REAIS), assim representados:
 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT
1 Aparelho Auditivo Und 02 3.990,00
 
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
O preço contratado é fixo e irreajustáveis, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 

6º, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação 

que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
RECURSOS BL MAC / PRÓPRIOS:
16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde
10.302.2020.2073 – Manter Atividades de Gestão Plena de Saúde – BLMAC
10.302.2022.2075 – Manter Atividades do Serviço Público de Saúde
3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 CLÁUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS:
O pagamento será efetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, da seguinte 

maneira: Após a realização do procedimento cirúrgico, objeto detalhado nos autos.
 CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que 

admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado 
a partir da assinatura do Contrato:

 Autorização: De forma imediata após a assinatura do contrato
 O prazo de vigência do presente contrato será determinado: Até dezembro de 2016.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a - Efetuar os pagamentos relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo 

com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços 

contratados;
c - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 

serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime a Contratada de suas 
responsabilidades contratuais e legais.

 CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a - Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, 

dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada 
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução do 
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclareci-
mentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem 
o conhecimento e a devida autorização expressa da Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apre-
sentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as 

partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto 
nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato, e, no caso de reforma de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 
seus acréscimos.

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 

Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 
8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre 
o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contra-
tado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial 
do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de 

Guarabira/PB.
 E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai 

assinado pelas partes e por duas testemunhas.
 Guarabira - PB, 04 de Fevereiro de 2016.

 TESTEMUNHAS
 

___________________________________PELA CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor
CPF: 029.042.294-93

 PELA CONTRATANTE
 

________________________________________
PÉRICLES MAGNO E SILVA
PÉRICLES MAGNO E SILVA

Sócio Administrador
CPF: 560.089.024-91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimentos de aparelhos de 
ampliação sonora individual da Senhora JOSEFA IDELFONSO SANTOS, conforme nº do auto: 
3674/2015 da 5ª Promotoria de Justiça Cumulativa de Guarabira/PB – Ministério Público da Paraíba. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24 – Inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações. Dispensa de Licitação nº 
DP00002/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS BL MAC / PRÓPRIOS: 16.00 – Fundo Municipal de Saúde 
– Secretaria de Saúde; 10.302.2020.2073 – Manter Atividades de Gestão Plena de Saúde – BLMAC; 
10.302.2022.2075 – Manter Atividades do Serviço Público de Saúde; 3.3.90.39.01 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica: VIGÊNCIA: Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e PÉRICLES MAGNO E SILVA - R$ 7.980,00 – Sete Mil 
Novecentos e Oitenta Reais - CT Nº 10050/2016 – 04.02.2016.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00002/2016.

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimentos de aparelhos de 
ampliação sonora individual da Senhora JOSEFA IDELFONSO SANTOS, conforme nº do auto: 
3674/2015 da 5ª Promotoria de Justiça Cumulativa de Guarabira/PB – Ministério Público da Paraíba.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 02/02/2016.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º. 0012/2016

Objeto: Aquisição de pneus, câmara de ar e coleto, destinados aos veículos pertencentes e a 
disposição do Município de Pedra Branca-PB.

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).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 8.666/93, em consequência, fica convocado os licitantes vencedor para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos da lei.

Pedra Branca-PB, 12 de Abril de 2016
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimentos de aparelhos de 
ampliação sonora individual da Senhora JOSEFA IDELFONSO SANTOS, conforme nº do auto: 
3674/2015 da 5ª Promotoria de Justiça Cumulativa de Guarabira/PB – Ministério Público da Paraíba. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24 – Inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações. Dispensa de Licitação nº 
DP00002/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS BL MAC / PRÓPRIOS: 16.00 – Fundo Municipal de Saúde 
– Secretaria de Saúde; 10.302.2020.2073 – Manter Atividades de Gestão Plena de Saúde – BLMAC; 
10.302.2022.2075 – Manter Atividades do Serviço Público de Saúde; 3.3.90.39.01 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica: VIGÊNCIA: Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e PÉRICLES MAGNO E SILVA - R$ 7.980,00 – Sete Mil 
Novecentos e Oitenta Reais - CT Nº 10050/2016 – 04.02.2016.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00002/2016.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimentos de aparelhos de 

ampliação sonora individual da Senhora JOSEFA IDELFONSO SANTOS, conforme nº do auto: 
3674/2015 da 5ª Promotoria de Justiça Cumulativa de Guarabira/PB – Ministério Público da Paraíba.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 02/02/2016.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor 

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 008/2015

EXTRATO DE 1° ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais doze meses ao contrato original 008//2015 

nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) e INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
10.901.926/0001-01.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 01 de Março de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 095/2014

EXTRATO DE 3° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais 180 dias ao contrato original 095/2014 nos 

termos do art. 57, § 1, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) e ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrito no 
CNPJ sob nº 08.711.170/0001-96.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Republicado por Incorreção
Sapé, 02 de Março de 2016.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente 

João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 09:00 horas do dia 27 de abril de 2016, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 00016/2016, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de 
equipamento e material permanente, atendendo ao recurso nº 08889.826000/1120-01 do Ministério 
da Saúde. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. O edital encontra-se no endereço www.
pedrabranca.pb.gov.br. Telefone: (083) 3456-1012. 

Pedra Branca - PB, 11 de Abril de 2016
Braz de Souza Lins - Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000017/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente 

João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 11:00 horas do dia 27 de abril de 2016, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 00017/2016, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de 
equipamento, material permanente e um veiculo 0km, atendendo ao recurso nº 12051.399000/1130-
03 do Ministério da Saúde. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. O edital encontra-se no 
endereço www.pedrabranca.pb.gov.br. Telefone: (083) 3456-1012. 

Pedra Branca - PB, 11 de Abril de 2016
Braz de Souza Lins - Pregoeiro 

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PREGÃO 5/00015/2016
Nº. CONTRATO 000025/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ Nº 08.348.650/0001-34.
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados à farmácia básica do Município de Pedra 

Branca-PB.
Valor: R$ 420.961,20 (quatrocentos e vinte mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte 

centavos).
Data do Contrato: 12 de Abril de 2016
Vigência: 31/12/2016
Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de hortifrutigranjeiro, de acordo com o Pregão 

Presencialnº00011/2016. 
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: HUMBERTO PEREIRA CARDOSO – CORRINHA HORTIFRUTAS, CNPJ Nº 

19.448.462/0001-02
OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiro, destinados a varias secretarias.
VALOR GLOBAL DE: R$ 91.120,00 (noventa e um mil e cento e vinte reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 12 de Abril de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação
E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 041/2016. Processo nº 277/2015. PP-SRP nº 003/2016 Contratante: Prefeitura 

Municipal de Santa Rita/PB Contratado: José da Silva Araújo - ME CNPJ: 04.829.970/0001-55 
Objeto: Execução de Serviço de Locação de carro de som volante e fixo tipo I e II (Lotes 03 e 04) 
para a Prefeitura Municipal de Santa Rita Valor Contratado: R$: 178.200,00 (Cento e setenta e oito 
mil e duzentos Reais). Vigência: Até o final do exercício financeiro Dotação Orçamentária: 02.17
0.04.122.2981.2105.3390.39.99.000 Fundamentação legal: Leis 8666/93 e 10520/2002 Data da 
assinatura: 07 de Abril de 2016.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação
E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 040/2016. Processo nº 277/2015. PP- SRP nº 003/2016 Contratante: Prefeitura 

Municipal de Santa Rita/PB Contratado: Willington Alves Freire - ME CNPJ: 12.923.249/0001-
58 Objeto: Execução de Serviço de Locação de carro de som volante e fixo tipo I e II(Lotes 
01 e 02) para a Prefeitura Municipal de Santa Rita Valor Contratado: R$: 290.000,00 (Duzen-
tos e Noventa Mil Reais). Vigência: Até o final do exercício financeiro Dotação Orçamentá-
ria:02.170.04.122.2981.2105.3390.39.99.000 Fundamentação legal: Leis 8666/93 e 10520/2002Data 
da assinatura: 07 de Abril de 2016.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2016

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei 
nº 1.166/71, com redação dada pela Lei 9.701/98, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural – 
CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vem 
NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com 
ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados 
como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e 
“c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural, referente ao exercício de 2016, devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 
578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 
de maio de 2016, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação 
bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento 
(22 de maio de 2016), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, 
multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base 
nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, 
remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo 
no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo do 
Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento 
da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, direta-
mente, à Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, localizada na Rua Engenheiro Leonardo 
Arcoverde, 320, Jaguaribe, João Pessoa – PB, ou onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes 
da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela retirada, diretamente, pela internet, no site da 
CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação administrativa contra o lançamento e a 
cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 
(trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, 
Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura 
do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema 
sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Fede-
rações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

João Pessoa, 13 de abril de 2016.
João Martins da Silva Júnior Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 48/2016
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de combustíveis e derivados, 

destinado a frota de veículos oficiais, veículos a serviços da Prefeitura Municipal Patos e ativida-
des diversas de interesse público com devida autorização, destinado a todas as secretarias do 
município de Patos (PB);

ABERTURA 27/04/2016 as 09h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 11 de abril de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 24/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de dois veículos, novos, destinados ao 
município de Bernardino Batista. Data e Local, às 09:00 horas do dia 25/04/2016, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 11 de Abril de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 25/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a execução de serviço de confecção de próteses dentá-
rias, destinados ao município de Bernardino Batista. Data e Local, às 10:00 horas do dia 25/04/2016, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

 Bernardino Batista - PB, 11 de Abril de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Armas que serão 
usadas no serviço de Inteligência da Sec. de Segurança Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 12deAbril de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016 - PMC
 O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atri-

buições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 105/2015, de 01/07/2015, e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 04/2013, de 03 
de Janeiro de 2013 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE 
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00003/2016 - PMC, que 
objetiva: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, EM FAVOR DA EMPRESA 
JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA – ME - CNPJ: 14.587.733/0001-89, PELO VALOR DE R$ 
149.962,00(CENTO E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS). 

 Capim - PB, 12 de Abril de 2016.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016 - FMS
 O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atri-

buições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 105/2015, de 01/07/2015, e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 04/2013, de 03 
de Janeiro de 2013 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE 
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00002/2016 - FMS, que 
objetiva: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VENDA DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
VEICULOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com base nos elementos constan-
tes do processo correspondente, EM FAVOR DA EMPRESA MILTON VIEGAS - ME, R$ CNPJ: 
24.279.655/0001-09, PELO VALOR DE R$ 242.450,00 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) 

 Capim - PB, 12 de Abril de 2016.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial
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Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019510
Responsavel.: JOSE AFRANIO PERONCIO RAMOS
CPF/CNPJ: 021673426/0001-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$159,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019594
Responsavel.: JOSE AFRANIO PERONCIO RAMOS
CPF/CNPJ: 021673426/0001-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$935,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019632
Responsavel.: JOSE AFRANIO PERONCIO RAMOS
CPF/CNPJ: 021673426/0001-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$961,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019633
Responsavel.: JOSE AFRANIO PERONCIO RAMOS
CPF/CNPJ: 021673426/0001-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$475,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019617
Responsavel.: KAMILLA MESQUITA BEL BARACUHY
CPF/CNPJ: 011860424/0001-42
Titulo: DUP VEN MER INDR$483,07
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019740
Responsavel.: MARIA DA PENHA SANTOS DE FARIAS
CPF/CNPJ: 044550884-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019519
Responsavel.: MICHELLE DE MELO MEIRA - ME
CPF/CNPJ: 020333890/0001-60
Titulo: DUP VEN MER INDR$14.083,88
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019732
Responsavel.: P B COM VAREJISTA DE COMP INDS
CPF/CNPJ: 020590404/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$656,26
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019566
Responsavel.: P & B COM.VAREJISTA DE COMPO-
NENTES
CPF/CNPJ: 020590404/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$165,22
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019595
Responsavel.: VALQUIRIA DUARTE ROLIM JORGE-ME
CPF/CNPJ: 000697246/0001-64
Titulo: INDIC DUPLICATAR$2.487,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019470

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,13/04/2016
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.: ALBIEGE CABRAL DE LIMA
CPF/CNPJ: 015917087/0001-33
Titulo: DUP VEN MER INDR$843,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019677
Responsavel.: ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 011697034-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$728,56
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019568
Responsavel.: ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 011697034-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.828,49
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019589
Responsavel.: BELGLASS INDUSTRIA COMERCIO 
E BENEF
CPF/CNPJ: 004618523/0001-57
Titulo: DUP VEN MER INDR$678,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019624
Responsavel.: CARVALHO E ALENCAR COM DE 
CONFEC LT
CPF/CNPJ: 012922788/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$453,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019562
Responsavel.: CRISTINO DISTRIB DE ALIMENTOS 
EM GE
CPF/CNPJ: 023641090/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.391,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019094
Responsavel.: ELAINE PRISCILA DA SILVA LEITE
CPF/CNPJ: 075079694-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$145,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019531
Responsavel.: ELETRICA CABO & FIO EIRELI
CPF/CNPJ: 015353128/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$448,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019616
Responsavel. :  GERALDO ARAUJO DA SILVA 
03861812410
CPF/CNPJ: 020145552/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$915,24
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019695
Responsavel.: IVONETE DEODATO DOS ANJOS
CPF/CNPJ: 071257527-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$394,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019560
Responsavel.: JADSON ALENCAR VIEIRA
CPF/CNPJ: 048882734-56
Titulo: DUP PRES SER INR$100,00

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

Responsável: Maxisso Industria e Comercio LTDA
CNPJ: 05.393.444/0001-58
Título/Valor – DMI – R$ 273,23
Protestante: Konduk Serv. Reg. LTDA
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 106919
Responsável: Francisco das Chagas Batista Pontes
CNPJ: 21.997.811/0001-89
Título/Valor – DMI – R$ 495,00
Protestante: Smart Produtos Quimicos LTDA
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 106905
Responsável: Lucilene Soares da Silva
CNPJ: 06.174.732/0001-84
Título/Valor – DMI – R$ 4.412,25
Protestante: New Magic
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 106873
Responsável: Tatiane Ferreira de Oliveira
CNPJ: 23.140.092/0001-00
Título/Valor – DMI – R$ 1.003,45
Protestante: Fundo de Invest. D C M R&G LP
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 106886
Responsável: Tatiane Ferreira de Oliveira
CNPJ: 23.140.092/0001-00
Título/Valor – DMI – R$ 108,31
Protestante: Fundo de Invest. D C M R&G LP
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 106885
Responsável: Maria Soraia S. Silva

CPF: 026.527.671-35
Título/Valor – CH – R$ 1.600,00
Protestante: José Joaquim Oliveira
Apresentante: José Joaquim de Oliveira
Protocolo: 106937 Responsável: Josue Lima de Araujo
CPF: 568.866.324-34
Título/Valor – NP – R$ 78.494,26 
Protestante: Bradesco Administradora de Consórcios
Apresentante: Bradesco Administradora de Consórcios
Protocolo: 106901
Responsável: Luiz Arthur Bevilaquia Bandeira
CPF: 013.334.163-18
Título/Valor – DMI – R$ 160,00
Protestante: Vexillum Cursos e Linguas LTDA
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 106893
Responsável: Isolda Alves Gualberto de Andrade
CPF: 839.479.144-15
Título/Valor – CDA – R$ 3.913,27
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-IRPF
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106933
Responsável: Nizete Andrade de Lira
CNPJ: 06.099,671/0001-038
Título/Valor – DMI – R$ 3.625,00
Protestante: Mare Cimento LTDA
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 106884
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas 
citadas a virem pagar ou darem razões que tem, neste 
Cartório de Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 
03 (três) dias, sob pena de serem os referidos títulos 
protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 12 de abril de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

CAMARA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS 
Estado da Paraíba

CNPJ/ Nº 10.853.984/0001-07
Endereço: Rua José de Anchieta Pachú, 03 - Centro - Queimadas 

Fone: 083 – 3392 – 1242
AVISO  DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS  001/2016
A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, por meio da Comissão Permanente de Licitação, 

Nomeada pela Portaria nº. 001/2016, de 04 de Janeiro de 2016, torna público que se encontra à dis-
posição dos interessados na Sede da Câmara Municipal o  Edital da Tomada de Preços nº. 001/2016, 
referente à: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULAÇAO E DIVULGAÇÃO 
DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO, conforme especificações no Anexo 
do Edital, com data de abertura marcada para o dia 28 de ABRIL de 2016 às 10:00 horas na Sede 
da Câmara Municipal, maiores informações na sede da Câmara, no horário das 8:00 ás 12:00, ou  
pelo fone (**) 83  3392 – 1242.

QUEIMADAS - Paraíba, 11 de Abril de 2016.
JOSÉ ANCHIETA PACHÚ FILHO 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016 - PMC
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, nos termos do relatório final apresentado 
pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 
00003/2016 - PMC, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE 
MUNICIPIO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE HOMOLOGAR o resultado da licitação, 
EM FAVOR DA EMPRESA JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA – ME - CNPJ: 14.587.733/0001-89, 
PELO VALOR DE R$ 149.962,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA 
E DOIS REAIS) com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica con-
vocado o adjudicatário para assinatura do 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 no art. 81 desta lei.

Capim - PB, 12 de Abril de 2016.
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

Secretária de Saúde
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016 - FMS
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, nos termos do relatório final apresentado 
pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial 
nº 00002/2016 - FMS, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVEN-
TUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VENDA DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA VEICULOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atri-
buições legais, RESOLVE HOMOLOGAR o resultado da licitação, EM FAVOR DA EMPRESA MILTON 
VIEGAS - ME,  CNPJ: 24.279.655/0001-09, PELO VALOR DE R$ 242.450,00 (Duzentos e quarenta e 
dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em 
consequência, fica convocado o adjudicatário para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e 
o consequente 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 no art. 81 desta lei.

Capim - PB, 12 de Abril de 2016.
EDNAIDE CAROLINA DA SILVA GURGEL DANTAS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Rita

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 290/2015

DATA DA ABERTURA: 13/05/2016 - HORÁRIO: 09h00 horas
OBJETO: Sistema de Registro de Preço para futura contratação de empresa especializada para 

execução de serviços de engenharia, recuperação de pavimentação em paralelepípedos e meio-fio 
nas diversas ruas do Município de Santa Rita/PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que, tendo em vista o CANCELAMENTO do Pregão Presencial nº 011/2016, fará realizar nova 
Licitação na modalidade Concorrência Pública, do tipo Menor Preço Global, em regime de execução 
indireta de Empreitada por Preço Unitário, visando a Contratação de empresa especializada para 
execução desses serviços. A sessão pública será realizada no Auditório da Comissão Permanente de 
Licitação/CPL. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto 
7.892/2013. FONTE DE RECURSOS: 00-Recursos Ordinários do Tesouro Municipal, previsto no 
Orçamento de 2016. O Edital será fornecido gratuitamente, devendo os interessados preencherem 
formulário de requisição na CPL e ficará à disposição dos interessados, no prazo prescrito na legis-
lação pertinente. A Comissão Permanente de Licitação/CPL, encontra-se situada na Rua Virgíneo 
Veloso Borges, S/N, Lotes 22/23, Loteamento Jardim Miritânia, Santa Rita-PB, (em frente à Agência 
da Receita Federal), funcionamento das 08:00h às 13:00 h.

Santa Rita/PB, 12 de Abril de 2016.
José Robson Fausto
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00013/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que realizará 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00013/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, objetivando a aquisição de um veículo tipo Van, para atender as necessidades da Secretaria 
de Educação do Município de Ingá, no dia 25/04/2016 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste 
Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 22/04/2016.

Ingá(PB), 6 de abril de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia  28 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para Contratação de Empresa para Fornecimento de 
Componentes Eletrônicos, ferramentas e material de uso diário (ITENS REMANESCENTES DOS 
PREGAO 00011/2016) para Atender Solicitação da Gerência de Operações de Transito da STTP. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e lei federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 33411278. E-mail: licitacaosttpcg@gmail.com Edital: http://sttpcg.com.br/Campina 
Grande - PB, 12 de Abril de 2016.JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação do sistema de informatização- WILICITA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 

de Licitação nº DV00005/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 
Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 04.122.2001.2154 - 3390.39 99 06 000. VI-
GÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes 
Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00024/2016 – 01.04.2016 - ELMAR PROCESSAMENTO DE 
DADOS LTDA - EPP – CNPJ 09.164.369/0001-04. R$ 7.788,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS  
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -   DISPENSA Nº DV00005/2016

 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E  TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R E S 
O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso VI, 
da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA devendo ser ADJUDICADA  
a Dispensa nº DV00005/2016, o objeto da licitação da licitação,: A Cessão de uso dos Softwares 
desenvolvidos pela Empresa Contratada e que poderão ser utilizados tão somente pela Edilidade 
Contratante, cuja Prestação Técnica, aos níveis de informatização - (Sistema - Winlicita); com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS 
LTDA - EPP. CNPJ 09.164.369/0001-04. Valor: R$ 7.788,00. Campina Grande - PB, 01 de Abril de 
2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº DV00005/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00005/2016, 
que objetiva: A Cessão de uso dos Softwares desenvolvidos pela Empresa Contratada e que poderão 
ser utilizados tão somente pela Edilidade Contratante, cuja Prestação Técnica, aos níveis de infor-
matização - (Sistema - Winlicita); RATIFICO o correspondente procedimento  do  objeto a: ELMAR 
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – EPP. CNPJ 09.164.369/0001-04 - R$ 7.788,00. Campina 
Grande - PB, 01 de Abril de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00003/2016

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, 

torna-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu pela Habilitação da empresa A.Q. 
CONSTRUTORA LTDA - ME; CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; DEL ENGENHARIA EIRELI 
ME; E. O. S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, por ter cumprido a todas as exigências do 
edital. Portanto decidiu ainda pela Inabilitação/Desqualificação Técnica das empresas: CONSTRU-
TORA LIMA E SERVIÇOS LTDA - ME; LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA. 
Portanto Fica a parti desta publicação informado aos licitantes que a documentação esta a disposição 
dos mesmos e que a parti desta publicação esta aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o 
artigo 109, incisos, da Lei 8.888/93. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se 
a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.  Autue-se, 
divulgue-se e cumpra-se.

Manaíra/PB, 12 de abril de 2016.
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00004/2016

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, torna-

-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu pela Habilitação das empresas: CRV 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E E. O. S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, por 
ter cumprido a todas as exigências do edital. Portanto decidiu ainda pela Inabilitação/Desqualificação 
Técnica da empresa: CONSTRUTORA LIMA E SERVIÇOS LTDA - ME. Portanto Fica a parti desta 
publicação informado aos licitantes que a documentação esta a disposição dos mesmos e que a parti 
desta publicação esta aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, incisos, da 
Lei 8.888/93. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que vai 
assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.  Autue-se, divulgue-se e cumpra-se.

Manaíra/PB, 12 de abril de 2016.
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
Republicado por incorreção

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: PROR-
ROGAÇÃO DE PRAZO EM 120  (CENTO E VINTE) DIAS, ALTERAÇÃO DE VALOR R$ 181.857,67 
(CENTO E OITENTA UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA SETE REAIS E SESSENTA SETE CEN-
TAVOS). FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1017.1027. ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51. 
FONTE DE RECURSOS: 000 (RECURSOS PRÓPRIOS). RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 2467. 
FUNDAMENTAÇÃO: ARTS.57 E 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 GO-
MES DE LIRA E JOÃO LUIZ GONÇALVES ALBURQUERQUE. DATA DE ASSINATURA: 20/02/2016.

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE CUITÉ-PB - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - A 
Presidente da Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuité-
-PB, Maria Denise Ferreira dos Santos, CPF nº 40725634472, PIS/PASEP nº 1.700.378 671-9, 
residente e domiciliada na Rua Antonio Ernesto Santos, nº 59 B. das Graças, Cuité/PB, CEP: 
58.175-000, convoca todos os servidores públicos municipais, ativos e inativos da Prefeitura, 
Câmara e autarquias públicas municipais, da base territorial do município de Cuité-Paraíba, para 
participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária de acordo com as seguintes especificações: 
DATA: 07/05/2016 às 15h00min em primeira convocação com todos os servidores, e às 16h00min 
em segunda convocação com qualquer número de servidores presentes. LOCAL: Escola Estadual 
de Ensino Fundamental “André Vidal de Negreiros”. ENDEREÇO: Rua Caetano Dantas, s/n – Centro 
- Cuité-PB – CEP 58.175-000. PAUTA: 1 - Fundação do Sindicato; 2 - Aprovação do Estatuto Social; 
3 - Eleição e posse do Sistema Diretivo, Conselho Fiscal e respectivos suplentes; 4 – Filiação à 
Federação, CUT e CONFETAM; 5 – Outros pontos.  Cuité/PB, 05 de abril de 2016. Maria Denise 
Ferreira dos Santos, Pres. da Comissão.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA CECILIA DO UMBUZEIRO - EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATU-
TÁRIA - O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA CECILIA DO UMBUZEIRO 
– Município de Santa Cecília/Estado da Paraíba, inscrito no CNPJ nº 02.006.699/0001-22, com 
endereço à Rua Francisco Hilario de Lima, 27 - Centro, Santa Cecília-PB, CEP: 58463-000, com 
Registro Sindical no Ministério do Trabalho e Emprego-MTE, sob nº de processo 46000.009136/2004-
18 e CR01035, vem, através do seu Presidente José Valter de Lira, CPF nº 58703462404, NIT 
190.019.196-96, residente à Rua Francisco Hilario de Lima, 27 - Centro, Santa Cecília-PB, CEP: 
58463-000, convocar, pelo presente EDITAL, todos os membros da categoria dos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais, ativos, inativos e aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares e 
assalariados e assalariadas rurais do Município de Santa Cecília, Estado da Paraíba, para parti-
ciparem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 
RURAIS DE SANTA CECILIA DO UMBUZEIRO, a ser realizada no dia 08 de maio de 2016 na 
sede do sindicato, no endereço citado acima, com início às 08h00min, em primeira convocação, 
e 09h00min em segunda convocação, observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte 
ordem do dia: 1) Alteração estatutária para: a) alterar a sua representação sindical profissional para 
a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares proprietários ou não, que 
exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, nos 
termos do Decreto Lei 1.166/1971, ativos e aposentados, no Município de Santa Cecília/PB; b) alterar 
a denominação do sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 
Familiares de Santa Cecília / PB; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores no 
item 1. Santa Cecília /PB, 04 de abril de 2016. José Valter de Lira – Presidente.

SINDICATO DOS GUIAS DE TURISMO DO ESTADO DA PARAÍBA
Edital de Convocação para Eleição da Diretoria

Gestão 2016 a 2019
O Presidente da Comissão Eleitoral do SINDICATO DOS GUIAS DE TURISMO DA PARAÍBA, 

(SINGTUR/PB), Sr. José Antônio Gasparotto, no uso de suas atribuições legais, deixa público e 
convoca os membros efetivos aptos para inscrição de chapas que concorrerão às eleições da 
nova Diretoria do SINGTUR/PB, para o período de 2016 A 2019, conforme previstas no Estatuto 
do SINDICATO DOS GUIAS DE TURISMO DA PARAÍBA.

Art. 1º - A eleição dar-se-á por votação ou por aclamação a ser realizada no Espaço Cultural 
no Bairro do expedicionário, João Pessoa/PB, no dia 30 de junho de 2016, com início às 19 horas, 
findando às 21 horas, impreterivelmente.

Art. 2º - Poderão votar os membros efetivos aptos a voto, observando-se o artigo 8º letra “b” da 
SEÇÃO I do Estatuto do SINGTUR/PB

Art. 3º - Poderão ser votados para qualquer cargo das instâncias do SINGTUR/PB, desde que 
tenha no mínimo 02 (dois) anos de sindicalização e em dia com suas contribuições, observando o 
artigo 8º letra “c” da SEÇÃO I do Estatuto do SINGTUR/PB

Art. 4ª - A votação se destina a eleger chapa completa conforme os artigos 45, 46 e 47 do 
Estatuto do SINGTUR/PB.

• Presidente;
• Vice-Presidente secretário
• Vice Presidente Tesoureiro
• Conselho Fiscal
• Conselho de Ética
Art. 5º- Serão aceitas somente inscrições de chapas completas, conforme Estatuto do SINGTUR/

PB, disponíveis para consulta junto à Comissão Eleitoral abaixo designada.
Art. 5º - As inscrições das chapas serão feitas junto à Comissão Eleitoral, sito José Antônio 

Gasparotto, Pedro Paulo Gualberto e João Wharles Portela a partir do lançamento deste edital, 
impreterivelmente, até às 18 horas do dia 11 de junho de 2016, mediante preenchimento de reque-
rimento, com a apresentação dos documentos exigidos para o pleito,

• Presidente;
• Vice-Presidente secretário
• Vice Presidente Tesoureiro
• Conselho Fiscal
• Conselho de Ética
Art. 5º- Serão aceitas somente inscrições de chapas completas, conforme Estatuto do SINGTUR/

PB, disponíveis para consulta junto à Comissão Eleitoral abaixo designada.
Art. 5º - As inscrições das chapas serão feitas junto à Comissão Eleitoral, a partir do lançamento  

este edital, impreterivelmente, até às 18 horas do dia 11 de junho de 2016.
João Pessoa, em 11 de abril de 2016.

COMISSÃO ELEITORAL:
Presidente: José Antônio Gasparotto

Vice: Pedro Paulo Gualberto
Secretário:João Wharles Portela

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Penitenciário do Estado da Paraíba – SINTASP-PB, 

com o CNPJ n.º 24.508.186/0001-52, por seu presidente abaixo-assinado, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, vem através deste Edital, convocar todos os associados, para participarem das 
Eleições que se realizará no dia 25 de abril de 2016, das 8:00 às 17:00 horas, no seguinte endereço, 
Rua Coronel Calixto, 51, bairro de Mangabeira VIII – Cep.: 58.059-000, na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba. Os interessados a concorrer ao pleito eleitoral, deverão comparecer na sede 
do SINTASP no horário das 8:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira, no prazo de até 10 dias 
antes das eleições, para o devido registro de suas chapas. O presente Edital tem a finalidade de 
dar cumprimento ao Estatuto Social da Entidade para suprir todos os efeitos jurídicos legais. João 
Pessoa, 12 de abril de 2016. Manuel Leite de Araújo – Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 2.05.001/2016/CPL/SEMASPMCG
O Pregoeiro Oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS do Município de 

Campina Grande, através no uso de suas atribuições legais torna público a população e a quem 
possa se interessar que após a reunião de abertura das Propostas e Habilitação ocorrida no dia 
11/04/2016 alusivo ao Pregão Presencial n° 2.05.001/2016, Tipo Menor Preço por Item, cujo o 
objeto Contratação de Empresa para fornecimento de  refeições tipo “quentinhas” para atender a 
demanda das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social.Teve como vencedor do Proce-
dimento Licitatório, JOSIVAN SILVA –ME 02.301.135-0001-12, do ITEM ÚNICO VALOR R$ 9,50 
(Nove reais e cinquenta centavos) e totalizando um valor Global de 114.000,00 (Cento e quatorze 
mil reais) Campina Grande 11/04/2016.

AURELIO FERNANDES DE MORAIS
Pregoeiro Oficial - SEMAS

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 003/2016, 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 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, 12 de abril de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

Leonardo José Barbalho Carneiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016 - PMC
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTOS DOS 

INTERESSADOS QUE PELA SUPERIOR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FICA REVOGADO 
O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2016 - 
PMC, DO TIPO MENOR PREÇO, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA 
EVENTUAL LOCAÇÃO DE TENDAS MESAS E AFINS A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS  DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM. O QUE FAZ COM FULCRO NO ART. 49, DA LEI FEDERAL 
Nº 8.666/1993 PELOS MOTIVOS CONSTANTES AOS AUTOS DO PROCESSO. INFORMAÇÕES: 
NO HORÁRIO DAS 08:00 AS 12:00 HORAS DOS DIAS ÚTEIS, NO ENDEREÇO SUPRACITADO. 
TELEFONE: (83) 3622-1085. EMAIL: CPLCAPIM@GMAIL.COM

CAPIM - PB, 12 DE ABRIL DE 2016
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR – PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 00007/2016, do tipo menor 

preço, para locação de veículos, que estava marcada para acontecer no dia 13 de abril de 2016, 
às 09:00 horas, fica adiada para o dia 15 de abril de 2016, no mesmo horário e local. 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, 12 de Abril de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00006/2016, do tipo menor preço, para a contratação de empresa, entidades as-
sociativas de classe ou instituições sem fins lucrativos, para prestação de  com a capacitação para 
professores/alfabetizadores do BPA-Programa Brasil Alfabetizado, fica adiada do dia 15.04.2016 
as 09:00horas, para o dia 29.04.2016 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado 
na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a 
disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos 
pelo telefone (0**83) 3499-1180. Aguiar-PB, 12 de abril de 2016.

JOSE DE ARIMATEIA R. DE LAVERDA
CAR Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de medicamentos para a Far-

mácia Básica do Município de Nazarezinho-PB;. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho – PB, tel:(83) 3554-1070, Portal da Transparência: 
www.nazarezinho.pb.gov.br, às 08:00 horas do dia 27 de Abril de 2016.

Nazarezinho - PB, 12 de Abril de 2016 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2016
OBJETO: Contratação de pessoa física para prestação de serviço de atendimento ao público do 

Cadastro Único e Programa de Bolsa Família IGD-PBF, sendo previsto a contratação de 15 (quinze) 
entrevistadores, sendo os mesmos técnicos de nível médio.

ABERTURA: 27/04/2016 ás 10h00min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3610 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 12 de abril de 2016.
MERYELLE D’MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/2016
OBJETO: Contratação de pessoa física para prestação de serviço de Facilitadores de Oficinas de 

Convívio, para atender demanda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, 
junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Patos-PB, sendo prevista a contratação 
de 16 (dezesseis) Facilitadores de Oficinas de Convívio.

ABERTURA: 27/04/2016 ás 13h:30min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3610 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 12 de abril de 2016.
MERYELLE D’MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 051/2016
OBJETO: aquisição parcelada de insulinas especiais para atender as necessidades da secretaria 

de saúde do município de Patos PB.
ABERTURA: 27/04/2016 ás 15h:00min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3612 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 12 de abril de 2016.
MERYELLE D’MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2016
OBJETO: aquisição parcelada de reagentes laboratoriais com serviço de comodato para atender 

as necessidades da secretaria de saúde do município de Patos PB
ABERTURA: 27/04/2016 ás 16h:00min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3612 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 12 de abril de 2016.
MERYELLE D’MEDEIROS BATISTA

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) material 

de limpeza e de consumo destinados a merenda escolar as diversas secretárias e ao fundo mu-
nicipal de saúde.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02.020 - SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

02.030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO 02.040 - SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 02.050 - 
SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.060 - SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 
1230610032016 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 000133339032 99 15 - MATERIAL 
DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1236110032019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/
FUNDEB 40% 1236110032020- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE 02.070 - 
SEC DE AÇÃO SOCIAL 02.080 - SEC DE TURISMO 02.090 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 02.100 - SEC DE CULTURA 3390.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 
3390.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa fisíca 000006 3390.30 99 000 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00048/2016 - 12.04.16 - C MENDES FEITOSA - R$ 158.118,35
CT Nº 00049/2016 - 12.04.16 - EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - R$ 297.164,15

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA

ERRATA
A Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP, torna publica a Errata referente ao 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, publicado no Jornal A União,  em 09/04/16, pg. 29. Onde se 
lê: “THOMPSON FERNANDES MARIZ - Diretor de Des. Econômico”, leia-se: “THOMPSON FER-
NANDES MARIZ - Diretor de Operações” e Onde se lê: “JARBAS DE LUCENA AGUIAR - Diretora 
de Operações”, leia-se: “JARBAS DE LUCENA AGUIAR Diretor de Desenvolvimento Econômico”. 
As demais informações permanecem inalteradas. 

João Pessoa, 12 de abril de 2016.
TATIANA DA ROCHA DOMICIANO

Diretora Presidente



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 TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS 

AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2016.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2002.2002 - MANUTENÇÃO 

DOS SERV. DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.020 - SECRETARIA DE FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 02020.04.123.2003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 
02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.2002.2004 - MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02.040 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 02.060 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 02060.12.122.1003.2019 - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% 02060.12.361.1003.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL / MDE 02.070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02.090 - SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 02.050 -SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 02050.10.301.1002.2013 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00050/2016 - 12.04.16 - C MENDES FEITOSA - R$ 17.875,80
CT Nº 00051/2016 - 12.04.16 - EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - R$ 17.208,50
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
ESTADO DA PARAÍBA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BOSCO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa para Realização de Capacitação, compreendendo 02 
(dois) Cursos de Capacitação sobre Gerenciamento e Operação para 20 (vinte) pessoas com 
carga horária de 40 (quarenta) horas/aula cada e 02 (dois) Curso de Capacitação sobre Cultivo e 
Exploração da Fruticultura Tropical para 40 (quarenta) produtores rurais com carga horária de 40 
(quarenta) horas/aula cada.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Convênio Governo do Estado da Paraíba/Convênio SEPLAG/SEDAP/BNDES – 

Convenio nº 025/2010 e seus aditivos – Edital 2009 – Programa Produzir Desenvolvimento – Apoio 
aos Arranjos Produtivos Locais do Estado da Paraíba

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BOSCOe: CT Nº 

00001/2016 - 12.04.16 - ITC-CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA-ME - R$ 14.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
ESTADO DA PARAÍBA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BOSCO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Oficial, referente ao Pregão Presencial nº 
00001/2016, que objetiva: Contratação de Empresa para Realização de Capacitação, compreendendo 
02 (dois) Cursos de Capacitação sobre Gerenciamento e Operação para 20 (vinte) pessoas com carga 
horária de 40 (quarenta) horas/aula cada e 02 (dois) Curso de Capacitação sobre Cultivo e Exploração 
da Fruticultura Tropical para 40 (quarenta) produtores rurais com carga horária de 40 (quarenta) horas/
aula cada; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ITC-CONSULTORIA 
EM GESTÃO LTDA-ME - R$ 14.000,00Poço Dantas - PB, 12 de Abril de 2016

Josemar Baltazar da Silva–Presidente da Associação
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios (perecíveis e não perecíveis) material de limpeza e de consumo destinados a merenda 
escolar as diversas secretárias e ao fundo municipal de saúde; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: C MENDES FEITOSA - R$ 158.118,35; EVERALDO FERREIRA 
DE ALMEIDA - R$ 297.164,15.

Triunfo - PB, 12 de Abril de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE TRIUNFO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: C MENDES FEITOSA - R$ 17.875,80; EVERALDO 
FERREIRA DE ALMEIDA - R$ 17.208,50.

Triunfo - PB, 12 de Abril de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
O Pregoeiro Oficial comunica para conhecimento dos interessados, o adiamento do Pregão Presen-

cial nº 00013/2016, do dia 14 de abril para o dia 20 de Abril de 2016 às 10:00 horas, no mesmo local 
inicialmente divulgado: Rua Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h:00min dos dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 12 de Abril de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
O Pregoeiro Oficial comunica para conhecimento dos interessados, o adiamento do Pregão Presen-

cial nº 00013/2016, do dia 14 de abril para o dia 20 de Abril de 2016 às 10:00 horas, no mesmo local 
inicialmente divulgado: Rua Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h:00min dos dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 12 de Abril de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos/Ma-
terial Permanente destinados as USF do Município de Paulista/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 12 de Abril de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000232016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de hortifrutigranjeiro 
diversos, destinados a manutenção das Escolas e as diversas Secretarias pertencentes a este Muni-
cípio, com solicitação periódica e/ou diariamente com entrega imediata, nos quantitativos solicitados 
pelos referidos órgãos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 12 de Abril de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 26 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Equipamen-
tos e Suprimentos de Informática destinada a diversas secretarias deste município de Pau. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 12 de Abril de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de móveis, eletroele-
trônicos e eletrodomésticos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 12 de Abril de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 26 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
serviço de coleta de lixo hospitalar das unidades de saúde ligadas a esta secretaria de saúd. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 12 de Abril de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 26 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 12 de Abril de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 11:30 horas do dia 26 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de um médico psiqui-
átrico para prestar serviços no NASF (núcleo de apoio a saúde da família), junto a secret. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 12 de Abril de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais elétricos 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 12 de Abril de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 13:00 horas do dia 26 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Profissional na 
área de Engenharia Civil para Fiscalizar as Obras pertencentes ao Município de Paulista. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 12 de Abril de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 14:00 horas do dia 26 de Abril de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa especializada 
em assessoria na área de educação junto a secretaria de Educação do Município de Pa. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 12 de Abril de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de pneus diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Município de Duas Estradas: 33.90.30.99 - 04 122 0020 2004, 12 361 

0042 2009, 12 361 0188 2010, 12 361 0188 2015, 12 361 0197 2016, 12 365 0195 2017, 04 122 0202 
2020, 10 301 0104 2023, 08 244 0224 2040, 08 244 0224 2039, 08 244 0224 2042, 26 782 0060 2047, 
08 244 0081 2051

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00029/2016 - 12.04.16 - SILVA & LUCENA LTDA - ME - R$ 30.900,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00020/2016 PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA 

APRESENTAÇÃO DO ARTISTA(JOÃO LIMA E FORRO NO ESTILO) NO DIA 02 DE ABRIL DE 2016, 
NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ 2016, EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE OLHO DÁGUA 
NA CIDADE DE CAPIM – PB.

PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 0209 - SECRETARIAS DE ES-

PORTES, TURISMO E EVENTOS; 27.813.1009.2076 REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE 
CAPIM - MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES TURISMO E EVENTOS; 3.3.90.39.00 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
CONTRATADO: ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO – ME, CNPJ 10.754.517/0001-20
VALOR R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS)
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOSNº 001/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente aTomada de Preçosnº 001/2016, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada em construção civil para reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Moacir Dantas - Jardim Aeroporto em Bayeux; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: EDCOL ED Construções Ltda - EPP - R$ 140.464,80.Fica 
o licitante convocado no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito 
a contrata e aplicação de penalidades prevista em lei.

Bayeux - PB, 12 de abril de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 13 de abril de 2016Publicidade
28 A UNIÃO 



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 15:00 horas do dia 26 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento Parcelado e Diário 
de Material de Expediente e didático destinados a diversas secretarias deste Município d. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 12 de Abril de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
OBJETO: Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais.
LICITANTE HABILITADO:
- UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA – Valor: R$ 392.205,50.
LICITANTE INABILITADO:
- LAB VITA LABORTÓRIO CLÍNICO LTDA.
Após concessão de prazo previsto em lei para apresentação de regularidade fiscal, bem como 

sua solicitação e prorrogação de prazo por parte da empresa LAB VITA LABORATÓRIO CLINICO 
LTDA, referente a Certidão Negativa Federal, essa Comissão entende pela INABILITAÇÃO da 
licitante mencionada, tendo em vista a irregularidade com a fazenda federal e a falta de interesse 
da empresa em regularizar sua situação, mesmo após concessão e prorrogação de prazo legal.

Passagem - PB, 12 de Abril de 2016
JOSÉ EDIVALDO SILVA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE através da COMISSÃO JULGADORA, TORNA 
PÚBLICO para ciência dos interessados, que estará realizando às 10h00min no dia 29/04/2016, 
no prédio da Escola Municipal Fenelon Medeiros, a abertura do edital de Chamada Pública nº 
001/2016, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, para atender 
a demanda do PNAE, nos moldes da Lei nº 11.947/2009 c/c Resolução 38/2009 de 16/07/2009 
(FNDE). O Edital poderá ser retirado diretamente na sede da Secretaria de Educação do Município 
de Santo André/PB, no período de 08/04/2016 a 28/042016, no horário das 08h00min às 13h00min, 
na Rua Fenelon Medeiros, nº 57, no Centro desta cidade ou solicitado através do Tel. (83) 3308-1065. 

Santo André, 06/04/2016.
A COMISSÃO JULGADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LABORATORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIAGFARMA COM.E SERV.DE PRODUTOS 
HOSP. E LABORATORIAL LTDA - R$ 48.354,50.

Santo Andre - PB, 31 de Março de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo Andre - PB, às 09:30 horas do dia 22 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parcelada 
de suprimentos para impressão e equipamentos de informática. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33081065.

Santo Andre - PB, 04 de Abril de 2016
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo Andre - PB, às 11:30 horas do dia 22 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDO MUNICIPIO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 33081065.

Santo Andre - PB, 04 de Abril de 2016
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 13:30 horas do dia 22 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de consultoria 
para Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações e retirada do edital: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33081065.

Santo André - PB, 04 de Abril de 2016
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS 
DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSECIDADES DESTE MUNICIPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 004/2013. Informações e retirada do edital: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33081065.

Santo André - PB, 04 de Abril de 2016
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ODONTOLOGICO DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JUED 
COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - R$ 58.170,88; OR-
TOSHOP COMERCIO LTDA - R$ 114.958,72.

Santo Andre - PB, 31 de Março de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DO MUNICIPIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: 02090-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.1002.2049-MANUT.DAS 

ATIV.DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV.DO FMS-REC 
OUTROS 02090.10.301.1002.2051-MANUT.ATEND.COM.DIST.DE MEDICAMENTOS-REC FUS 
02090.10.301.1002.2058-MANUT.ATEND.COM.DIST.DE MEDICAMENTOS-REC FMS-OUT 
3390.30.0000-MATERIAL DE CONSUMO .

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00020/2016 - 01.04.16 - DIAGFARMA COM.E SERV.DE PRODUTOS HOSP. E LABO-

RATORIAL LTDA - R$ 48.354,50

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE FORMA PARCELADA PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: 02090-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.1002.2049-MANUT.DAS ATIV.

DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV.DO FMS-REC OU-
TROS 02090.10.301.1002.2058-MANUT.ATEND.COM.DIST.DE MEDICAMENTOS-REC FMS-OUT 
3390.30.0000-MATERIAL DE CONSUMO 3390.32.0000-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00018/2016 - 01.04.16 - JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS 

ODONTOLOGICOS - R$ 58.170,88
CT Nº 00019/2016 - 01.04.16 - ORTOSHOP COMERCIO LTDA - R$ 114.958,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos injetáveis para atender as 

necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Nazarezinho-PB;. Local e Data: Na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho – PB, tel:(83) 3554-1070, 
Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br, às 09:00 horas do dia 28 de Abril de 2016.

Nazarezinho - PB, 12 de Abril de 2016 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Nos termos do relatório final  referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: Lo-

cação de Software para atender o Sistema Tributos e Licitação da Prefeitura Municipal de Manaíra, 
ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELMAR PROCESSAMENTO 
DE DADOS LTDA - R$ 13.365,00.

Manaíra - PB, 12 de Abril de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA  - Pregoeiro

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Nos termos do relatório final  referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Con-
tratação de fornecimento de refeições, tais como, café da manhã, almoço e jantar para atendimento 
a serviços do SAMU, Policiais Militares e Civis, PSF’s, apoio contábil e jurídico, treinamentos à 
educação, saúde, eventos e destinado a secretaria de administração do Município de Manaíra/PB; 
ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CONCEIÇÃO ADREA DILO 
FERREIRA 03623732486 - R$ 90.500,00.

Manaíra - PB, 12 de Abril de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

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

Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 27 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, 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 Igaracy/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.

Igaracy - PB, 12 de Abril de 2016.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA- PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: 
no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.  Telefone: (83) 3361 
1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 12 de Abril de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016
A Prefeita do Município de Conde/PB no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar 

através da Secretaria de Educação e Cultura do Município, às 14:00 horas do dia 04 de Maio de 2016 
a CHAMADA PÚBLICA nº 001/2016 objetivando a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/ Programa Mais Educação/PNAE de acordo com as disposições contidas na Lei 
Federal nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Os grupos formais/
informais deverão apresentar os envelopes contendo a documentação para habilitação e respectivo 
projeto de venda até às 14:00 horas do dia 04 de Maio de 2016, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, sediada à Rodovia PB 018, km 3,5 – Centro – Conde/Pb. Neste mesmo local, data e 
horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes. Recursos: Previstos no 
orçamento vigente. Informações: Os interessados poderão obter cópia deste Edital bem como maiores 
esclarecimentos, junto a referida CPL no endereço acima mencionado, no horário de 12:00 às 17:00 
de segunda a quinta e das 08:00 às 12:00 na sexta feira.

Conde, 12 de Abril de 2016
TATIANA LUNDGREN CÔRREA DE OLIVEIRA 

Prefeita 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
 Comunica aos interessados que  o Pregão Presencial n° 018/2016 foi adiado para o dia 26/04/16 

no mesmo lugar e horário.
São Jose da Lagoa Tapada - PB, 12 de Abril de 2016 

JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar, o resultado da 
Dispensa de Licitação Nº 002/2016.Objeto: Dispensa de licitação para contratação direta da: Costa 
Lira Serviços e T. prestar serviço  na Recuperação da Escola M. Cassimira Leite Montenegro. Licitante: 
Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74, com o valor total de R$ 
25.485,87. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 07 de abril de 2016.
Rosangela de Fátima Leite – Prefeita

RATIFICAÇÃO DE DISPENSADE LICITAÇÃO Nº 002/2016
OBJETO:Dispensa de licitação para contratação direta da pessoa jurídica: Costa Lira Serviços 

e T. Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74, para prestar serviço  na Recuperação da Escola M. 
Cassimira Leite Montenegro, com o valor total de R$ 25.485,87. Fundamento: Dispensar na forma 
parcial do disposto no inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e justifica-se a dispensa. Ratificado 
pela Sra.Rosangela de F. Leite (Prefeita), com base nos pareceres jurídicos constantes nos autos. 
Publique-se e cumpra-se.

Desterro - PB, 07 de abril de 2016.
Rosangela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Presidente da CPL, torna público aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2016.Objeto:Contratação de uma pessoa 
jurídica para prestar serviço de engenharia civil na Recuperação do prédio sede da Prefeitura de Desterro 
(R$ 37.439,54), Recuperação da Unidade Básica de Saúde - Janete Fonseca Carneiro (R$ 21.003,12), 
Recuperação da Unidade Básica - Comunidade de Aparecida (R$ 23.854,20), Recuperação da UBS 
Jânio Helder da Silva (R$ 22.384,82), Recuperação da E.M.E.F Nevinha Dantas (R$ 31.485,72), todas 
com recursos próprios.Data da Realização:28 de abril de 2016, Horário:08h:00mn (oito horas). Local: 
Sala de Reuniões da CPL (Rua Cônego Florentino,nº  01, Bairro: CentroEP Nº 58.695-000, Cidade: 
Desterro/PB). Edital:Os interessados poderão retira o edital somente na Sala da CPL, das 08h:00mn 
(oito horas) às 12h:00mn (doze horas), de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 11 de abril de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 

Pregão Presencial SRP Nº 011/2016. Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o forne-
cimento dos equipamentos e material Permanente, destinado a escola com 4 salas de aulas da rede 
municipal de ensino de Desterro/PB. Tipo de julgamento: Menor Preço Por Item. Data: 28 de abril de 
2016. Horário: 10h:00mn(dez hora); Local: Sala da CPL (Sede da Prefeitura), Edital: A ser adquirida 
na sede, das 08h:00mn (oito horas) as 12 (doze horas) de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 11 de abril de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Aquisição de peças automotivas 
diversas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SILVA & LUCENA 
LTDA - ME - R$ 22.348,00.

Duas Estradas - PB, 12 de Abril de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação mensal de imóvel no centro da cidade para o funcionamento da Residência 

Terapêutica.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP60006/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.100 – SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE 10.301.2009.2043 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.36 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 008 – FUS 02.130 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.302.1015.2061 – MAN. DA MÉD. E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT. - MAC 33.90.36 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 003 – SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60008/2016 - 06.04.16 - JOÃO BOSCO ABRANTES FERREIRA - R$ 28.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO ANALISADOR 

AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS 
DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 61002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras:02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.302.1015.2061 - MAN. DA MÉD. E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT. - MAC 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60012/2016 - 12.04.16 - BIOSYSSTEMS NE COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA - R$ 

56.250,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP60006/2016.
OBJETO: Locação mensal de imóvel no centro da cidade para o funcionamento da Residência 

Terapêutica.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Secretário, em 06/04/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial referente ao Pregão Presencial 

nº 00017/2016, que objetiva: Locação de Software para atender o Sistema Tributos e Licitação da 
Prefeitura Municipal de Manaíra, HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - R$ 13.365,00.

Manaíra - PB, 12 de Abril de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial, referente ao Pregão Presencial nº 
00018/2016, que objetiva: Contratação de fornecimento de refeições, tais como, café da manhã, almoço 
e jantar para atendimento a serviços do SAMU, Policiais Militares e Civis, PSF’s, apoio contábil e jurídico, 
treinamentos à educação, saúde, eventos e destinado a secretaria de administração do Município de 
Manaíra/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CONCEIÇÃO ADREA 
DILO FERREIRA 03623732486 - R$ 90.500,00.

Manaíra - PB, 12 de Abril de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
expediente diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 12 de Abril de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial  

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia Pb 

18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 02 de Maio de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais médicos - tiras para 
teste glicemia, fraudas geriátricas, meias antiembolia e muletas. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no 
horário das 12:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com

Conde - PB, 11 de Abril de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Pregoeira Oficial  

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de tendas, mesas e cadeiras di-
versas, destinado as atividades culturais deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 12 de Abril de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Abril de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamento éticos e 
genéricos destinado a doação no município de Igaracy/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.

Igaracy - PB, 12 de Abril de 2016.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Abril de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Gráfico para as 
diversas secretarias e os Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município de Igaracy/
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.

Igaracy - PB, 12 de Abril de 2016.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, às 13:30 horas do dia 27 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição de hortifrutigranjeiros, carne, 
peixe e frango para as secretarias de Educação e Ação e Promoção social, no. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: 
no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (..) ...
Email: cpl.igaracy@gmail.com

Igaracy - PB, 12 de Abril de 2016
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, às 14:30 horas do dia 27 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fardamento em geral para 
a secretaria de Educação do Município de Igaracy/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.

Igaracy - PB, 12 de Abril de 2016
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, às 16:00 horas do dia 27 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de veículos com motoristas 
para Transporte de Estudantes da Zona Rural para as Escolas situadas na Zona Urbanas do Município 
de Igaracy/PB, destinados aos alunos do Município e do Estado. 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.

Igaracy - PB, 12 de Abril de 2016.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

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 20.958/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.012/2016
DATA DE ABERTURA: 02/05/2016 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFU-

ROCORTANTE PARA O 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 625526. 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 e 7.892/2013, Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 12 de Abril de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 20.025/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.020/2016
DATA DE ABERTURA: 03/05/2016 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-

TÍCIOS PARA O 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 625528. 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 e 7.892/2013, Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 12 de Abril de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 25.504/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.023/2016
DATA DE ABERTURA: 29/04/2016 – ÀS: 09: 30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

ONCOLÓGICOS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Patrícia de 

Souza Onofre torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o número da licitação 625531. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço 
acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.
smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ ORDINÁRIOS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 12 de Abril de 2016. 
Patrícia de Souza Onofre

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, na Cel. Antônio 

Pessoa, 97 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 27 de abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO 
VEÍCULO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Araruna - PB, 11 de abril de 2016.
UBIRATAN BATISTA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Abril de 2016, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transporte escolar 
diversos, destinado a rede de ensino municipal deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 12 de Abril de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Au-

gusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa especializada na área de 
assessoria e consultoria de engenharia civil para assistência técnica nas obras de construção, reforma 
e ampliação, execução, fiscalização nas obras deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 12 de Abril de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - 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 reconstrução e restauração de unidades habitacionais. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 12 de Abril de 2016

LUIZ SOARES DE ANDRADE - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 12:00 horas do dia 28 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 
DESTINADOS A FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário 
das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. NTelefone: (83) 3361 1388. 
Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 12 de Abril de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60015/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMIDA BRASILEIRA DESTINADAS A ATENDER 
NECESSIDADES DO SAMU, DEVENDO SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PROPRIA, 
EM VOLUME SUFICIENTE PARA UMA PESSOA ADULTA. A MESMA DEVERÁ SER COMPOSTA 
COM VERDURAS E DUAS PORÇÕES DE CARNE. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 12 de Abril de 2016

DENYZE GONSALO FURTADO
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP60006/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP60006/2016, 
que objetiva: Locação mensal de imóvel no centro da cidade para o funcionamento da Residência 
Terapêutica; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOÃO BOSCO 
ABRANTES FERREIRA - R$ 28.000,00.

Cajazeiras - PB, 06 de Abril de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA

Secretário

FRANCISCA DANIEL DUARTE ANACLETO –CNPJ/CPF N°17149101/0001-21 Torna pulico que a 
SUDEMA – Superintendência de administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
n°484/2016 em João Pessoa, 7 de março de 2016 – Prazo:730 dias. Para atividade de: Serviço 
de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos Automotores. Na – AVENIDA NELSON MEIRA 
S/N – BAIRRO ESTAÇÃO Município: Sousa-UF:PB. Processo 2013-007036/TEC/LO-6373.

CARREFOUR COM. E INDUSTRIA – CNPJ/CPF Nº 45.543.915/0300-99 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 755/2016 em João Pessoa, 5 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comercio 
Varejista de Material de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – Hi-
permercado Na(o) RUA BACHAREL IRENALDO DE ALBUQUERQUE CHAVES – AEROCLUBE 
– Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-000078/TEC/LO-1380.

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 45.543.915/0441-20 Torna públi-
co que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 754/2016 em João Pessoa, 5 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Comercio varejista de produtos Alimentícios e Mercadoria em Geral – Hipermercado Na(o)  
RUA EMPRESARIO JOÃO RODRIGUES ALVES – JARDIM SÃO PAULO, Nº 85  Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000075/TEC/LO-1379.

ROSILENE LIRA AMORIM – CNPJ/CPF Nº 048.536.874-91 Torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 691/2016 em 
João Pessoa, 30 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: UNIDADE RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR COM DUAS (02) RESIDÊNCIAS Na(o) -  RUA PROJETADA, QD-08 LT-242, LOTEA-
MENTO PLANO DE VIDA, SANTA RITA  Município: - UF: PB. Processo: 2016-000414/TEC/LO-1490.

VKRD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME – CNPJ/CPF Nº 13.513.760/0001-44 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 778/2016 em João Pessoa, 7 de abril de 2016 – Prazo: 1095 dias. Para a 
atividade de: Edificação multifamiliar com 4 UH e sistema de esgotamento sanitário composto de 
fossa e sumidouro. Na(o) – RUA PROJETADA 29, LT-16, QD-57, LOT. N. S. DAS NEVES, CENTRO 
Município: CONDE – UF: PB. Processo: 2016-000885/TEC/LO-1625.

SAULO SUÊNIO FAGUNDES DE BARROS – CNPJ/CPF Nº 079.509.724-75 Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
782/2016 em João Pessoa, 8 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Galpão Co-
mercial e respectivo sistema de tratamento Na(o) – LOTE 08, QUADRA F, LOTEAMENTO CIDADE 
RECREIO.  Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2014-001312/TEC/LP-2020.

EDIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO – CPF Nº 917.802.504-44 torna público que recebeu 
da SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação 
nº 209/2015 para Construção de um Galpão, situado à Rua dos Ipês, S/N, Loteamento Prol. - Jardim 
do Atlântico, QD 04, LT 15 – Cabedelo – PB. 

SAULO SUÊNIO FAGUNDES DE BARROS – CPF Nº 079.509.724-75 torna público que requereu da 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação 
para Galpão Comercial, situado – Lote 08, Quadra F – Loteamento Cidade Recreio – Cabedelo – PB.

LA VIE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ: 14.745.721/0001-35, torna público 
que RECEBEU da SEMAPA – secretaria de meio ambiente, pesca e aquicultura de Cabedelo a LI-
CENÇA DE SIMPLIFICADA de Nº 006/2016 processo, 2015.00546 SEMAPA/PMC para funcionamen-
to no endereço AV: FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 96, PARQUE VERDE – CABEDELO – PARAIBA.

THIAGO DE ANDRADE AMORIM, CPF: 008.123.364-70, torna público que RECEBEU da SEMAPA 
– secretaria de meio ambiente, pesca e aquicultura de Cabedelo a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
de Nº 028/2016 processo, 2015.00535 SEMAPA/PMC para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO 
UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 9 CONDOMINIO BOSQUE DE INTERMARES QD ‘B’ LT 59, 
AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.

FERNANDO DE SOUSA AMORIM, CPF: 092.156.464-34,  torna público que RECEBEU da SEMA-
PA – secretaria de meio ambiente, pesca e aquicultura de Cabedelo a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
de Nº 084/2016 processo, 2016.00630 SEMAPA/PMC para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO 
UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 9 CONDOMINIO BOSQUE DE INTERMARES QD ‘B’ LT 60, 
AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
PNEUS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS BEM 
COMO TODAS AS SECRETARIAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. 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, 12 de Abril de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
FÍSICA OU JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM GESSO PARA ATIVIDADES DE 
MANUTENÇÃO, MODIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE DIVISÓRIAS E APLICAÇÃO DE FORRO DE 
GESSO EM PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS: PLANEJAMENTO, 
EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, INFRAESTRUTU-
RA, GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, FAZENDA, PROCURADORIA GERAL E CONTROLE 
INTERNO E DEMAIS SECRETARIAS QUE ACASO NECESSITE.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. 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, 12 de Abril de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2016
Objeto: Contratação de empresa e/ou instituição especializada para elaboração e aplicação 

de Concurso Público para provimento de cargos do quadro efetivo do Município de Caaporã-PB.
Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação à Rua Salomão 

Veloso, 30, Centro, Caaporã/PB, das 08:00 às 12:00 horas. Entrega de Documentação e Propostas: 
no endereço acima, no dia 31 de Maio de 2016 até às 08:30 horas.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 12 de Abril de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL torna público o resultado do 

julgamento do recurso Administrativo protocolado pela licitante: Bruno Tavares Agra Eirele-ME, 
CNPJ: 17.317.121/0001-64, referente a Tomada de Preços Nº 002/2016. Objeto: Prestar serviços 
na manutenção do prédio onde funciona a Unidade de Atendimento 24 Horas; prestar serviços na 
manutenção do prédio onde funciona SAMU; e prestar serviços na ampliação do SAMU. Decisão da 
CPL: a) QUE tomando como base o parecer jurídico do Dr. José M. E. F. de Sousa OAB nº 14422/
PB, esta CPL julga indeferido o recurso; b) QUE foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para 
a licitante: Franck Gonçalves Pereira Eirele-ME, CNPJ: 20.198.694/0001-20, apresenta sua defesa; 
c) QUE ficam habilitadas as licitantes: Bruno Tavares Agra Eirele-ME, e Franck Gonçalves Pereira 
Eirele-ME; d) QUE ficam notificadas as licitantes habilitadas para às 16h:00mn (dezesseis horas) 
do dia 19/04/2016, para a Sessão Pública de abertura dos envelopes propostas. 

Livramento/PB, 12 de abril de 2016.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

AVISO DE JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL torna público o resultado do 

julgamento do recurso administrativo protocolado pela licitante: Bruno Tavares Agra Eirele-ME, 
CNPJ: 17.317.121/0001-64, referente a Tomada de Preços Nº 003/2016. Objeto: Contratação de 
uma pessoa jurídica para prestar serviços na Pavimentação de 03 (três) Ruas: Severino Olinto 
Campos, Projetada “C”, e Arnaldo Morais Guilherme (CR: 0255742-56/2008/CAIXA). Decisão da 
CPL: a) QUE tomando como base o parecer jurídico do Dr. José Maviael Elder Fernandes de Sousa 
OAB nº 14422/PB, esta CPL julga indeferido o recurso; b) QUE foi concedido o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, para a licitante: Franck Gonçalves Pereira Eirele-ME, CNPJ: 20.198.694/0001-20, apre-
senta sua defesa; c) QUE ficam habilitadas as licitantes: Bruno Tavares Agra Eirele-ME, e Franck 
Gonçalves Pereira Eirele-ME; d) QUE ficam notificadas as licitantes habilitadas para às 17h:00mn 
(dezessete horas) do dia 19/04/2016, para a Sessão Pública de abertura dos envelopes propostas. 

Livramento/PB, 12 de abril de 2016.
Jakeline David de Sousa

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 61002/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO, POR 
MEIO DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES, EM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: BIOSYSSTEMS NE COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA - R$ 6.250,00.

Cajazeiras - PB, 12 de Abril de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transportes 
escolar destinado a rede de ensino fundamental deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 12 de Abril de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI 
AVISO DE REMARCAÇÃO LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cuitegi/PB, se-

diada na Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi – PB. Torna público que a Licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço para: Construção de 01 (uma) Unidade Básica 
de Saúde - Padrão I, na Zona Urbana do Município de Cuitegi/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Anteriormente 
marcada para às 16:00 horas do dia 15 de Abril de 2016. Foi remarcada para às 08:30 horas do dia 
29 de Abril de 2016. Em virtude de erros na planilha orçamentaria. Maiores informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: 
cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 12 de Abril de 2016
PATRICIA BORGES DE MEIRELES

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA CLIMATIZAÇÃO DE ESCOLAS E IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMATICA, 
CONVENIO DE Nº 409/2015, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU-
CAÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 009/2006. 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, 07 de Abril de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 12:00 horas do dia 28 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. 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, 07 de Abril de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 13:00 horas do dia 28 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONFECÇÃO E SERVIÇO DE MIDIA VISUAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. 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
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 14:30 horas do dia 28 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE COMIDA BRASILEIRA, DEVENDO SER ACONDICIONADA EM EMBA-
LAGEM PROPRIA PARA TRANSPOSRTE, CONTENDO COMIDA SUFICIENTE PARA UM ADULTO, 
ACOMPANHADO DE VERDURA E DUAS PORÇÕES DE CARNE, PEIXE OU FRANGO.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. 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
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial
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