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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

30o Máx.
24o  Mín.

32o  Máx.
21o Mín.

34o Máx.
23o Mín.

DÓLAR    R$ 3,477  (compra) R$ 3,479  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,360  (compra) R$ 3,640  (venda)
EURO   R$ 3,940  (compra) R$ 3,945   (venda)

l ANA proíbe irrigação no Açude Mãe D’Água a partir de 2a feira. Página 5

l Polícia apreende 469 caixas de cigarros importados no Agreste. Página 6

l PB sedia encontro com ministro e autoridades portuárias. Página 8

l Câmara iniciará votação do impeachment pelos deputados do Sul. Página 9

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais
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Reitoria

Projeto de lei

Deu 2o turno nas 
eleições da UFPB

Até uma hora da manhã, a atual rei-
tora Margareth Diniz liderava a disputa, 
com 48,6% dos votos. Luiz Júnior esta-
va em segundo, com 27,1%.  PÁGINA 7

INCeNtIvoS O governador Ricardo Coutinho entregou kits de 
energia solar com irrigação a famílias de Gurinhém.  PÁGinA 3

esportes

Empresa que 
enviar conta 
atrasada vai 
ser multada

Time vai adotar esquema cauteloso

Show será no Vila do Porto

Atletas vão treinar para as Olimpíadas do Rio

Emergência
Municípios em estado de

Governo do Estado voltou a decretar estado de 
emergência em localidades paraibanas afetadas 
pela seca que vem comprometendo o abasteci-
mento de água e a produção agropecuária.

Página 5

20Caderno

Show de 
Helo Nasci-
mento, He-
layne Cristini 
e Manu Lima 
apresentam-
se no projeto 
Oito em Ponto.  
PÁGinA 21

A Raposa estreia 
nas semifinais contra 
a equipe do Sport, 
às 20h, no Estádio 
da Ilha do Retiro, em 
Recife.  PÁGinA 17

Seleções de nado 
sincronizado da Rússia 
e de saltos ornamen-
tais da Alemanha e 
dos EUA retornam em 
junho.  PÁGINA 20

Projeto de lei aprova-
do ontem pela Assembleia 
Legislativa da Paraíba pre-
vê cobrança de R$ 1 mil 
caso a fatura seja entregue 
com atraso.  PÁGinA 4

“Mulher Daqui” é a 
atração no varadouro

Taça Nordeste: 
Campinense 
vai ao Recife 
pegar o Sport

Estrangeiros 
voltam a
treinar na
Vila Olímpica

170

Foto: Reprodução/Internet



Para um número cada vez maior de 
pessoas, a tecnologia da informação, 
com suas redes sociais, blogs e sites, 
acabou definitivamente com a era da 
privacidade. Ora, se nem os chefes de 
Estado escapam da bisbilhotice das 
agências internacionais de segurança 
e têm as suas conversas monitoradas, 
quanto mais nós, simples mortais. O 
leitor já parou pra pensar quanta in-
formação pessoal fornece espontane-
amente, por exemplo, no Facebook? 
Cidade natal, status de relacionamen-
to, filhos, preferências políticas, reli-
giosas, esportivas e tantas outras, sem 
contar as atualizações de status e fotos 
que contam muito sobre a sua vida. É 
assustador o quanto qualquer pessoa 
com acesso ao seu perfil pode saber 
sobre a sua vida.

Há mais de cinco anos o Ministério 
da Justiça discute seriamente este as-
sunto. Mas só recentemente, no final do 
ano passado, é que conseguiu elaborar 
um anteprojeto de lei, para votação no 
Congresso Nacional, visando garantir 
e proteger a privacidade de dados pes-
soais dos cidadãos. Um dos principais 
objetivos da medida é criar uma enti-
dade que efetivamente possa regular o 
uso desse tipo de informação. 

Numa explicação bem simples, o 
que ocorre hoje é o seguinte: quan-
do a pessoa vai fazer um cadastro em 
uma loja, em um site, ou quando você 
abre uma conta em um banco, está 
passando seus dados para uma em-
presa. E até agora o Brasil não dispõe 
de uma lei que diga o que essa empre-
sa pode ou não fazer com seus dados. 
A falta de legislação cria, portanto, 
brechas para que empresas utilizem 
de forma abusiva informações pesso-

ais da população e ganhem dinheiro 
com isto. 

Segundo o Ministério da Justiça, 
atualmente 109 países dispõem de 
leis para proteger o cidadão do uso 
inadequado de informações pesso-
ais. Desses países, 90% contam com 
órgãos especializados para fiscalizar 
esse uso. É evidente que a falta de lei 
específica no Brasil sobre proteção de 
dados torna obscuro para o cidadão o 
que é feito com as suas informações. 
Nem o Marco Civil da Internet, que 
regula o uso da rede e garante a pri-
vacidade, é bastante para resolver o 
problema porque, como diz o próprio 
nome, atua apenas no ambiente da in-
ternet. A necessidade de segurança 
dos dados pessoais vai além do com-
putador, está em quase tudo. 

Para ter ideia da gravidade do 
que se passa hoje em dia, basta lem-
brar que apenas com seu e-mail ou 
número de telefone, qualquer um 
pode ter acesso a dados como o his-
tórico de suas ligações e mensagens 
de celular. Em alguns sites, já investi-
gados pelo Ministério Público, essas 
informações custam entre R$ 1.000 e 
R$ 4.000.  A página eletrônica vende 
outros dados pessoais, ao gosto do 
freguês. Nesse sentido, a elaboração 
do anteprojeto de lei é um grande 
passo para o debate sobre o direito 
de privacidade. Sem lei, não temos 
controle do que é feito com nossos 
dados. A privacidade não é um esca-
pe para pessoas que fazem coisa er-
rada, como alguns costumam pensar. 
É importante para proteger o espaço 
pessoal do cidadão correto, que tem 
o direito a não ter suas informações 
divulgadas sem o seu consentimento.

Editorial

	 O	fim	da	privacidade
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ATO ILEGíTIMO

VOTE CONTRA, EM 2018, SE DISCORDA

O senador José Maranhão de-
fende punição para ministros 
do PMDB que permaneceram no 
governo Dilma – Kátia Abreu 
(Agricultura), Eduardo Braga 
(Minas e Energia), Helder Barba-
lho (Portos), Celso Pansera (Ci-
ência e Tecnologia), Mauro Lopes 
(Aviação Civil) e Marcelo Castro 
(Saúde). Os três últimos, depu-
tados licenciados, reassumirão 
o mandato para votar contra o 
impeachment.

É muito representativa, para 
a imagem governista, a per-
manência dos seis ministros 
peemedebistas em pastas 
importantes nos quesitos 
orçamento e gestão de áreas 
estratégicas. Os seis ‘rebela-
dos’ validam o argumento de 
que a presidente não come-
teu crime de responsabilida-
de, portanto, o impeachment 
é ato ilegítimo. Ou ‘golpe’, se 
preferir.   

As punições a que fez menção o 
senador Maranhão vão de uma 
reles reprimenda à expulsão. É 
crível pensar que a severidade 
desta segunda opção não ocor-
rerá. Na ‘guerra’ para se manter 
entre as maiores bancadas, 
nenhum partido quer perder 
cadeiras no Congresso – no 
caso dos ministros que são de-
putados. E até no Senado. Jáder 
Barbalho, pai do ministro Helder, 
também é voto de Dilma.   

Em 1973, “Proibido Cochilar”, com os “3 do Nordeste”, vendeu 500 mil cópias pela gravadora CBS e 
deu ao trio seu lugar no Olimpo do cancioneiro popular nordestino. Foram seis meses nas primeiras 
colocações do ranking ‘Paradas de Sucesso’. Parafuso, compositor, zabumbeiro, mentor da banda, vai 
receber o título de Cidadão Campinense, proposição do vereador João Dantas. Nascido em João Pes-
soa, o músico reside em Campina Grande desde os anos 1970. Grandes sucessos de Antonio Barros e 
Cecéu, além de “Proibido Cochilar”, foram lançados pelo trio: “Homem com H”, “Cama Fofinha” e “É pra 
Virar Lobisomem”. Um clássico, os “3 do Nordeste”.   

Em opinião enviada à coluna, o deputa-
do Anísio Maia (PT) afirma que os par-
lamentares nordestinos que estiverem 
“apoiando o golpe e servindo a Temer e 
Cunha, estarão dando um tiro no pé”. 
Em sua leitura, a população da região 
e os movimentos sociais vão cobrar 
essa fatura adiante. “O povo sabe que 
os golpistas não estão lutando contra 
a corrupção”.    

Hoje, no Hotel Hardman, Manaíra, o PPS deverá 
oficializar apoio à pré-candidatura de João Aze-
vedo (PSB) a prefeito de João Pessoa. Presidente 
do diretório, o vereador Bruno Farias informa que 
serão apresentados os pré-candidatos que dispu-
tarão cadeira na Câmara de Vereadores. O evento 
ocorrerá três dias após o rompimento de Nonato 
Bandeira, presidente estadual, com a gestão Lu-
ciano Cartaxo (PSD).

A POSIÇÃO DO PPS TIRO NO Pé

O ‘OUTRO’ PMDB

PARAFUSO DA zABUMBA, CLÁSSICO DO ‘Pé DE SERRA’

PAI E FILhO

Sinto-me confortável por ter 
uma opinião desapaixonada, 
genuinamente própria, sem 
pressões externas de qual-
quer sorte, sobre o processo 
de impeachment contra a pre-
sidente Dilma Roussef (foto). 
Não somente como jornalista 
e publicitário, cujo exercício 
profissional exige o distancia-
mento emocional pertinente, 
mas como cidadão, gente. Afi-
nal, eu voto. Confortável? Isso 
mesmo. Não votei na presidente Dilma. Meu voto, que seria para o seu ex-ministro, Eduardo Campos, 
transferiu-se, pelo trágico falecimento deste, para Marina Silva. À época, sem desmerecer as con-
quistas sociais implantadas por 12 anos de três governos petistas, achava – e ainda acho – que o 
Brasil precisava ter uma gestão que fugisse da dicotomia PT versus PSDB. Confortável? Isso mesmo, 
repito. Sou frontalmente contra o seu impedimento, e faço coro com os governistas de ‘carteirinha’, 
mantendo-me distante do componente emotivo que também os motiva: ‘impeachment sem crime é 
golpe’. Não vejo legitimidade em a oposição, sobretudo o PSDB, condenar algo do qual foi useira – 
refiro-me às ‘pedaladas fiscais’, também praticadas na gestão Fernando Henrique Cardoso. Porque 
aprovado àquele governo, pelos órgãos fiscalizadores, agora o procedimento é motivo de contestação 
e embasa o pedido de impeachment? Se avaliarmos, por similitude, o cometimento tucano e o petista, 
teríamos um duplo crime de responsabilidade? Não se trata de gostar ou não do segundo governo 
Dilma. Quem dele discorde, vote contra o PT em 2018. Não é redundante dizer: a isso chamamos 
democracia, conseguida a duras penas, no nosso país, em passado recente.     

FO
TO

: R
ep

ro
du

çã
o/

In
te

rn
et

UNInforme
Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

Mil	e	uma	utilidades

Fechamento de jornal (não confundir com 
fechamento de edição do jornal) não deixa boa 
impressão. Mas será que já antecipa o fim do 
jornal impresso? Alguns acham quem sim, ou-
tros, que não. Sem contar os que não se cansam 
de repetir as mil e uma utilidades do jornal im-
presso, como a coluna relembra a seguir: 

Uso doméstico:
- Amadurecer banana, abacate...
- Recolher lixo.
- Limpar vidros.
- Dobradinho, serve para alinhar os pés 

da mesa.
- Embrulhar louças na mudança.
- Recolher a sujeira do cachorro.
- Forrar a gaiola do passarinho.
- Cobrir os móveis e o piso antes de pintar 

a casa.
- Evitar que entre água por baixo da 

porta.
- Proteger o piso da garagem quando o 

carro está vazando óleo.
- Matar moscas, baratas e demais insetos.
- Na época da crise econômica, usá-lo 

como papel higiênico, mesmo que seja um 
pouco duro.

Uso educativo:
- Bater no focinho do cachorro quando 

faz xixi dentro de casa.
- Fazer barquinhos de papel.
- Arrancar um pedacinho em branco para 

anotar número de telefone.
Uso comercial:
- Alargar o sapato.
- Rechear bolsas para conservar a forma.
- Embrulhar peixes.
- Embrulhar pregos na loja de produtos 

para construção.

- Fazer um chapeuzinho para o pintor ou 
para o pedreiro.

- Cortar moldes para o alfaiate ou para a 
costureira.

- Embrulhar quadros.
- Embrulhar flores.
Uso festivo:
- Acender a churrasqueira.
- Acender a fogueira de São João.
- Rechear a caixa de presente-surpresa
Outros usos:
- Para os sequestradores utilizarem suas 

letras nas cartas.
- Fazer bolinhas para jogar nos compa-

nheiros de classe.
- Fazer uma capinha para o machado ou 

foice.
- Fazer proteção na cabeça para não es-

tragar a chapinha quando estiver garoando.
- Nos filmes, para os bandidos esconde-

rem o revólver.
- Para esconder-se atrás dele quando não 

quiser que te vejam.
- Substituir o papel higiênico nos banhei-

ros de rodoviária.
- Servir de cobertor. 
Ah! E, por último:
- Para ler as notícias.

Saideira
O editor do jornal ligou para a igreja. Que-

ria confirmar se o presidente da República iria 
assistir à missa do domingo. Neste caso, pedia 
permissão para enviar uma equipe destinada 
a fazer a cobertura. O padre respondeu:

- O presidente não virá, mas Deus estará 
presente. Seria suficiente para V.Sa. enviar sua 
equipe? 

Artigo  Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br

Será que já antecipa o fim do jornal impresso?
Alguns acham quem sim, outros, que não”
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Governo entrega kit de energia solar 
e garante irrigação autossustentável
Equipamento vai auxiliar 
no trabalho de 19 famílias 
que praticam horticultura

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, nessa 
terça-feira (12), o sistema de 
abastecimento d’água da co-
munidade Uruçu e entregou 
o kit de energia solar com 
irrigação na comunidade La-
goa das Pipucas, ambas em 
Gurinhém. Ricardo também 
fez a entrega da pavimen-
tação de ruas na cidade de 
Riachão do Bacamarte, obra 
que recebeu investimentos 
de quase R$ 500 mil.

O equipamento de ener-
gia solar com irrigação vai 
colaborar com o trabalho de 
19 famílias do assentamento 
Nossa Senhora de Nazaré. A 
comunidade tem a horticul-
tura como principal ativida-
de. Este ano, a Empresa de 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural da Paraíba (Ema-
ter) elaborou o Programa Na-
cional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) 
Agroecologia para ampliação 
da área de hortaliças, adqui-
rindo equipamentos para ir-
rigação e proteção da lavoura.  

Em toda a Paraíba, exis-
tem 90 kits instalados em 
propriedades rurais. “Esses 
equipamentos garantem a 
irrigação para os trabalhado-
res rurais. Os assentamentos 
são locais de produção da 
agricultura familiar e é pre-
ciso buscar formas de contri-
buir com o desenvolvimento 
dessas áreas. Acredito que a 

energia solar é a grande al-
ternativa para o Nordeste, 
uma vez que é uma fonte de 
energia barata e que dá cer-
to, por isso investimentos 
nesse sistema. Meu sonho é 
ver cada pequena proprie-
dade com esse tipo de irriga-
ção”, observou Ricardo.

O presidente da Gestão 
Unificada Emepa, Interpa e 
Emater, Nivaldo Magalhães, 
enfatizou a importância des-
ses kits para os trabalhado-
res rurais. “Esta ação, feita 
hoje neste assentamento, 
simboliza a entrega de 90 
kits em todo o Estado, para 
agricultores familiares e as-
sentados. Isso representa 
um investimento de aproxi-
madamente R$ 440 mil. Esta 
ação da Gestão Unificada 
visa beneficiar a vida dos pe-
quenos agricultores”, desta-
cou Nivaldo.

“O produtor só funciona 
quando tem água e o apoio 
do Governo do Estado com 
esse kit vem beneficiar de-
mais nosso trabalho, já que 
garante, através da irrigação 
com energia solar, que te-
remos como irrigar a nossa 
plantação”, comemorou o 
agricultor Severino Isidro.

A Comunidade Uruçu, 
também em Gurinhém, foi 
contemplada com a inaugu-
ração do sistema de abasteci-
mento de água que vai bene-
ficiar cerca de 42 famílias da 
área. Cerca de R$ 130 mil fo-
ram investidos pelo Governo 
do Estado em parceria com o 
Governo Federal na obra.

Na ocasião, Ricardo lem-

FotoS: Secom-PB

Durante a entrega do equipamento, Ricardo Coutinho observou que a energia solar é a grande alternativa energética para o Nordeste

brou que mais de 200 sis-
temas de abastecimento de 
água estão sendo feitos na 
Paraíba. “Estamos investindo 
cerca de R$ 36 milhões junto 
com o Governo Federal em 
abastecimento d’água. A água 
é uma riqueza para todos, em 
especial, para comunidades 
rurais. Esse sistema de abas-
tecimento de água vai trazer 
mais qualidade de vida para 
a população de Gurinhém. 
Estamos trabalhando por to-
das as regiões, olhando para 
as pequenas e grandes comu-
nidades”, recordou.

O prefeito de Gurinhém, 

Tarcísio Saulo, agradeceu ao 
Governo do Estado por todas 
as ações feitas pelo povo da 
cidade. “Hoje é um dia histó-
rico para o nosso povo, são 
duas obras entregues em be-
nefício da população. Agrade-
ço ao governador pelo kit de 
irrigação e pelo sistema de 
abastecimento de água, e já 
agradeço antecipadamente 
pela estrada que o Governo se 
comprometeu em fazer aqui. 
Gurinhém hoje tem obras em 
todas as áreas”, ressaltou.

Riachão do Bacamar-
te - Ricardo também foi até 
a cidade de Riachão do Ba-

camarte, onde inaugurou 
a pavimentação de ruas do 
Conjunto Frei Galvão. Fo-
ram investidos cerca de R$ 
500 mil para a execução da 
obra. As ruas receberam 
pavimentação em parale-
lepípedo, meio-fio em pedra 
granítica, rampa de acesso 
para portadores de necessi-
dades especiais e calçada de 
concreto estrutural.

“Investimos quase meio 
milhão de reais na pavimen-
tação desse conjunto para 
ver o povo de Riachão do Ba-
camarte ter ruas mais dignas 
e com qualidade. Estamos 

fazendo obras em todas as 
áreas, infraestrutura, saúde, 
educação, enfim, mesmo com 
a crise nacional, a Paraíba 
continua a crescer. Os recur-
sos do povo voltam para o 
povo através de obras e ações 
como as inauguradas hoje”, 
concluiu o governador.

“A pavimentação das 
ruas deixou o conjunto mais 
bonito e com melhores con-
dições para caminhar e tran-
sitar. Agora nossas ruas não 
têm mais aqueles buracos 
que tanto incomodavam”, co-
mentou a dona de casa Natá-
lia Pereira.

Quinze famílias de tra-
balhadores rurais serão be-
neficiadas com a criação do 
primeiro assentamento da 
reforma agrária na Paraíba 
este ano. O imóvel rural Fa-
zenda Uirapuru, com uma 
área de aproximadamente 
216 hectares, está localizado 
no município de Solânea, na 
região do Agreste paraibano, 
a cerca de 140 quilômetros 
de João Pessoa.

A Portaria que criou o 
Projeto de Assentamento Zé 
Luciano foi publicada no Di-
ário Oficial da União (DOU) 
dessa quarta-feira (13).

A Fazenda Uirapuru foi 
declarada de interesse social 
para fins de reforma agrária 
pelo Decreto de 30 de de-
zembro de 2014. A posse do 
imóvel foi concedida ao Incra 
pela Justiça em 17 de dezem-
bro de 2015. A Paraíba pos-
sui outros 308 assentamen-
tos, onde vivem e produzem 
cerca de 14,5 mil famílias de 
agricultores.

    
Próximos passos
Com a publicação da Por-

taria de Criação do Assenta-
mento, o Incra fará a seleção 
das famílias a serem assenta-
das e, em parceria com a Pre-
feitura de Solânea, vai promo-
ver ações para a inclusão dos 
novos assentados no Cadas-
tro Único (CADÚnico) do Mi-
nistério de Desenvolvimento 
Social (MDS) para viabilizar 
o acesso às políticas munici-

pais, estaduais e federais. A 
parceria também vai permitir 
a construção e a recuperação 
de estradas vicinais.

Outros investimentos 
serão realizados na demar-
cação das parcelas e na con-
tratação de assistência téc-
nica. Será elaborado ainda o 
Plano de Desenvolvimento 
do assentamento para per-
mitir o acesso das famílias ao 
Programa Nacional da Agri-
cultura Familiar (Pronaf) e a 
outros créditos necessários 
ao desenvolvimento das ati-
vidades produtivas.

Também cabe ao Incra 
encaminhar as demandas 
por energia elétrica e abas-
tecimento de água, respecti-
vamente, ao Comitê Estadual 
Luz para Todos e à coordena-
ção do programa Água para 
Todos, e encaminhar às enti-
dades financiadoras e à coor-
denação nacional do progra-
ma Minha Casa, Minha Vida a 
relação das famílias assenta-
das como demanda prioritá-
ria no atendimento. 

Incra beneficia 15 famílias 
com reforma agrária na PB

1º aSSentamento em 2016

O governador Ricardo Coutinho 
recebeu, nessa quarta-feira (13), na 
Granja Santana, a visita do coman-
dante do 1o Grupamento de Enge-
nharia, general Daniel Dantas. Na 
ocasião, eles conversaram sobre as 
parcerias entre as instituições e o 
governador recebeu o convite para 
participar da solenidade do Dia do 
Exército, que ocorrerá na próxima 
terça-feira (19), a partir das 19h na 
sede do 1o Grupamento de Engenha-
ria, em João Pessoa. 

“É uma honra receber este con-
vite e farei o possível para participar 
do evento em homenagem ao Exérci-
to brasileiro. Temos parcerias exitosas, 
como o trabalho desenvolvido para o 
combate ao mosquito Aedes, em que 

nos unimos com o objetivo de sensibili-
zar a população e eliminar os focos da 
dengue. O Exército também colabora 
com a perfuração de poços em diversas 
cidades paraibanas. Queremos ampliar 
as ações sempre buscando o benefício 
da população”, enfatizou Ricardo.

O comandante do 1o Grupamen-
to de Engenharia, general Dantas, 
lembrou que o evento marca os 368 
anos do Exército. “Viemos convidar 
o governador para participar desta 
comemoração, onde vai haver uma 
solenidade com entrega de medalhas 
e condecorações para algumas autori-
dades presentes. Estamos sempre tra-
balhando em conjunto nesta parceria 
que vem dando certo, entre o Gover-
no e o Exército”, comentou o general.  

Governador é convidado para 
solenidade do Dia do Exército  

PaRCeRIa InteRInStItUCIonaL
Ricardo encerra 
2o bloco de 
plenárias do ODE 
em Itabaiana

O governador Ricardo 
Coutinho participou, nessa 
terça-feira (12), em Itabaiana 
(12ª Região Georçamentária), 
da última plenária do segun-
do bloco de audiências públi-
cas regionais do Orçamento 
Democrático Estadual (ODE). 
A audiência reuniu represen-
tantes de 15 municípios e 
aconteceu no ginásio da Es-
cola Estadual Dr. Antônio B. 
Santiago.

Com a presença de au-
xiliares de Governo, Ricardo 
fez a entrega de cheques do 
Empreender Paraíba no valor 
de R$ 850,6 mil, beneficiando 
310 microempreendedores 
da região. Também fez en-
trega de computadores para 
a 12ª Gerência de Educação, 
modernizando a estrutura 
administrativa de 105 escolas 
da região, um investimento de 
R$ 420 mil, além de implantar 
rede wireless em todas as 16 
escolas estaduais do polo, to-
talizando um investimento de 
R$ 720 mil.

“É sempre uma alegria 
estar presente nas audiências 
do Orçamento Democrático, 
uma política que não se vê em 
nenhum outro lugar do País. 
São pessoas que saem de suas 
casas, seus sítios e suas comu-
nidades, muitas deixando a 
família para vir fazer o melhor 
da política que aponta as prio-
ridades que o governo deve 
ter. É essa forma de fazer polí-
tica que está mudando o nosso 
Estado”, disse o governador.

Governador Ricardo Coutinho ressaltou êxito nas ações realizadas em parceria com o Exército

Portaria que criou 
o Projeto de 
Assentamento 
Zé Luciano foi 
publicada no DOU 
(DOU) de 13/04
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Políticas

ALPB aprova cobrança de multa 
para empresa que atrasar boleto
Empresa pública ou privada 
que entregar fatura vencida 
terá que pagar R$ 1 mil

FOTO: Divulgação/ALPB

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP

José Alves
zavieira2@gmail.com

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) apro-
vou na sessão ordinária 
dessa quarta-feira (13), seis 
projetos de lei e um projeto 
de lei complementar, este 
em segundo turno. De au-
toria do deputado Gervásio 
Maia foi aprovado o projeto 
de lei 570/2015, que obri-
ga as empresas públicas e 
privadas a entregarem as 
faturas de cobrança com no 
mínimo cinco dias antes do 
vencimento.

 Gervásio lembra aos 
cidadãos que a partir de 
agora, com a aprovação da 
lei, se a fatura chegar no en-
dereço do consumidor e já 
estiver com data de paga-
mento vencida, se a pessoa 
fizer a denúncia, a empresa 
pagará multa no valor de 
R$ 1.000 (um mil reais). 
“Será uma lei estadual im-
portante para que o consu-
midor paraibano disponha 
de um mecanismo a mais 
para acabar com as farras 
do encaminhamento de fa-
turas depois do prazo de 
vencimento”, declarou.

Um outro destaque foi 
o projeto de lei 365/2015, 
do deputado Raniery Pauli-
no, que propõe a proibição 
em escolas públicas ou par-
ticulares, da cobrança de 
taxa de reserva ou sobreta-
xa, ou a cobrança de quais-
quer valores adicionais 
para matrícula,  renovação 
de matrícula ou mensalida-

de de estudantes portado-
res de qualquer deficiência 
síndrome de down, autis-
mo, transtorno invasivo do 
desenvolvimento ou outras 
síndromes, com vistas a ga-
rantir o ingresso e/ou per-
manência do estudante em 
instituição de ensino.

“As instituições de ensi-
no devem estar preparadas 
para receber o aluno espe-
cial, dispondo de corpo do-
cente qualificado para tal, 
a fim de atender todas as 
necessidades desse aluno, 
sem que isso implique em 
cobrança de taxas extras”, 
destaca Raniery.

De acordo com o pro-
jeto, as escolas públicas 
estaduais e municipais ou 
particulares deverão matri-
cular alunos com deficiên-
cia, independentemente da 
condição física, sensorial ou 
intelectual que apresentem, 
sem cobrança de taxa extra.

Os deputados também 
aprovaram o projeto de lei 
541/2015, de Nabor Wan-
derley, que trata da divulga-
ção do número telefônico, 
endereço físico e eletrônico 
do Conselho Tutelar da res-
pectiva circunscrição nos 
estabelecimentos de ensino 
público e privado do Estado 
da Paraíba.

O deputado Nabor 
Wandeley justifica que o 
projeto de lei objetiva pro-
pagar o contato direto dos 
estabelecimentos de en-
sino público e privado do 
Estado da Paraíba com os 
Conselhos Tutelares das 
respectivas circunscrições 
administrativas. 

Autor da matéria, deputado Gervásio Maia defende que a lei servirá como um mecanismo a mais de defesa ao consumidor paraibano

O Tribunal de Contas do 
Estado fixou um prazo de 30 
dias para que o secretário de 
Infraestrutura de João Pes-
soa, Cássio Augusto Andra-
de, apresente explicações a 
respeito das irregularidades 
apontadas pela Auditoria em 
licitação destinada a realizar 
obras públicas nos bairros 
de Valentina Figueiredo e 
Valentina, na capital. O con-
selheiro Fernando Catão ex-
pediu Medida Cautelar, ho-
mologada, por unanimidade, 
na última sessão da 1ª Câma-
ra Deliberativa.

Segundo o relator, o 
órgão de instrução do TCE, 

com base na documentação 
encartada nos autos, elabo-
rou relatório, sugerindo a 
notificação do gestor, diante 
das irregularidades aponta-
das no processo, citando a 
ausência da solicitação da 
unidade competente para a 
abertura da licitação, envio 
fora do prazo do contrato e 
justificativa da fonte de re-
cursos para a licitação ser 
o Contrato de Repasse nº 
100353418/2012, Ministé-
rio das Cidades/ Caixa, “uma 
vez que o mencionado acor-
do prevê que os recursos de-
vem ser aplicados no Parque 
Solon de Lucena, conforme o 

Plano de Trabalho”.
Observou o relator, 

que mesmo notificado pelo 
Tribunal, o secretário não 
apresentou as justificati-
vas. O processo licitatório 
envolve a Concorrência 
nº 703/2014, oriunda da 
Seinfra, tendo por objeto 
a seleção de empresa para 
Construção da ligação entre 
as ruas Celita Lira Portela 
com a Rua Abel B. de Lima/
Rua Teotônio de Souza no 
Valentina/Mangabeira, em 
João Pessoa. O processo teve 
como vencedora a empresa 
A3T Construção e Incorpo-
ração Ltda.

TCE pressiona gestor sobre 
irregularidades em licitação

Comissão incentiva energias renováveis 

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA

Odilon é condenado a pagar R$ 1,64 mi
O Tribunal de Contas da 

Paraíba, reunido nessa quar-
ta-feira (13) emitiu pareceres 
contrários à aprovação das 
prestações de contas apre-
sentadas por dois gestores 
municipais e a eles impôs dé-
bitos que, se somados, ultra-
passam R$ 4 milhões.

No primeiro caso, a Cor-
te desaprovou as contas de 
2012 do ex-prefeito de Santa 
Rita Marcus Odilon Ribeiro 
Coutinho, de quem requer a 
devolução de R$ 1.640.800 aos 
cofres públicos por despesas 
não comprovadas com livros 
didáticos, atrações musicais, 

consultoria jurídica e locação 
de ginásio poliesportivo.

O mesmo gestor – que 
ainda respondeu por apli-
cações insuficientes em 
educação e saúde, não reco-
lhimento de contribuições 
previdenciárias, dispêndios 
sem licitação e restos a pagar 
– ainda pode recorrer dessa 
decisão tomada conforme 
voto do conselheiro Marcos 
Costa, relator do processo.

Houve, ainda, a repro-
vação das contas de 2013 do 
prefeito de Curral de Cima, 
Nadir Fernandes de Farias, 
com imputação do débito de 

R$ 2.589.697,66 em razão de 
saídas não comprovadas de re-
cursos do Fundeb e, também, 
do registro contábil de despe-
sas extraorçamentárias como 
“despesas a classificar”. Cabe, 
também, recurso.

O Departamento Estadual 
de Trânsito, por sua vez, obteve 
a aprovação, com ressalvas, das 
contas de 2013 e 2014, como 
entendeu o relator Marcos 
Costa, relator de ambos os pro-
cessos. O TCE ainda aprovou 
as contas de 2012 da Suplan e 
as do Instituto de Terras e Pla-
nejamento Agrícola da Paraíba 
(exercício de 2014).

O Ortotrauma de Man-
gabeira - Trauminha - passa 
por uma das maiores crises de 
atendimento de sua história e 
pode ser interditado no próxi-
mo dia 5 de maio, caso  o pre-
feito Luciano Cartaxo (PSD) 
e o secretário municipal de 
Saúde, Adalberto Fulgêncio, 
não tomem as devidas provi-
dências sugeridas pelo Con-
selho Regional de Medicina 
da Paraíba (CRM-PB). O CRM 
entende que o Trauminha da 
forma que se encontra, não 
tem condições mínimas para o 
exercício da profissão médica.

O vereador Bruno Farias 
usou ontem a tribuna da Câ-
mara Municipal de João Pes-
soa e fez a leitura de alguns 
dos trechos do relatório do 
CRM que também foi enca-
minhado para o Ministério 
Público da Paraíba (MPPB). 

Segundo Bruno a situação do 
Trauminha é vexatória e con-
forme o relatório do CRM, os 
pacientes são submetidos a 
uma situação de tortura, pela 
incapacidade de gestão das 
autoridades competentes.

Ainda de acordo com o 
relatório do CRM no Traumi-
nha várias paredes estão com 
infiltrações e contaminadas 
por fungos, banheiros de en-
fermarias estão sem descarga, 
propiciando a circulação de 
coliformes fecais, falta de me-
dicamentos, luvas, esparadra-
pos, gaze, e fios para interven-
ções cirúrgicas.

Cirurgias
O vereador informou 

que conforme o relatório do 
CRM, até cirurgias são adia-
das por falta de roupas para 
os médicos e os pacientes 
são obrigados a trazer de 
suas próprias casas lençóis 
para cobrir as macas.

Pacientes do Trauminha 
sofrem tortura, diz Bruno

Vereador classifica a situação do hospital como “vexatória”

O Vereador Lucas 
de Brito (PSL) cobrou, 
nessa quarta-feira 
(13), celeridade nas 
obras para contenção 
da barreira do Cabo 
Branco, conforme 
anunciado pela Pre-
feitura Municipal de 
João Pessoa, durante a 
apresentação do pro-
jeto de revitalização 
da área. Em março do 
ano passado, a PMJP 
anunciou um projeto 
para a execução de 
quebra-mares, pro-
teção da falésia, dre-
nagem pluvial e pavi-
mentação de vias. 

“Até agora, nem 
as vias acima da falésia 
foram pavimentadas. 
Realmente, há um 
descaso revoltante, 
mas essa revolta deve 
gerar energia para 
a ação, e não para a 
paralisia. Precisamos 
chamar atenção para 
o problema e reagir”, 
afirmou o vereador.

De acordo com o 
Ministério do Turismo, 
o projeto teve recur-
sos na ordem de R$ 6 
milhões, empenhados 
desde 2010.

Lucas critica 
atraso para 
contenção 
da barreira

Antes da sessão ordiná-
ria dessa quarta-feira (13), 
a Comissão de Desenvolvi-
mento, Turismo e Meio Am-
biente da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba aprovou, 
durante a 1ª Reunião Ordiná-
ria, projetos de lei referentes 
ao aproveitamento de fontes 
de energias renováveis no 
Estado da Paraíba.

As matérias apreciadas 
e aprovadas por unanimi-
dade pela Comissão são de 

autoria do presidente Adria-
no Galdino. O Projeto de Lei 
nº 314/2015 dispõe sobre a 
obrigatoriedade de instala-
ção de sistemas de captação 
de energia solar na constru-
ção de novos prédios, centros 
comerciais e condomínios re-
sidenciais. Já o Projeto de Lei 
nº 531/2015 tem o objetivo 
de instituir a Política Estadual 
de Incentivo à Geração de 
Aproveitamento da Energia 
Solar e Eólica no Estado.

O presidente da Comis-
são de Turismo, Jeová Cam-
pos, parabenizou o presi-
dente Adriano Galdino pelo 
interesse em legislar no âm-
bito de energias renováveis 
e destacou a importância da 
iniciativa. “Essa discussão 
sobre energia renovável é 
um tema debatido no mundo 
inteiro pela importância que 
tem nas alterações climáticas. 
É tempo de darmos as mãos 
e juntarmos os pensamentos 

sobre essa questão das ener-
gias limpas. Fico muito feliz 
que o presidente da Casa, 
Adriano Galdino, esteja an-
tenado com essa discussão e 
demonstrando preocupação. 
Quanto mais esta Casa se in-
serir nesta discussão mais 
ela demonstra compromisso 
com o futuro da Paraíba”, afir-
mou Jeová Campos. As maté-
rias aprovadas seguem agora 
para serem apreciadas pelo 
plenário da Casa.



Comunidade universitária 
vai às urnas escolher 
novo reitor da UFPB
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Novo decreto do Gover-
no do Estado classifica mais 
uma vez condição anormal 
caracterizada como “situa-
ção de emergência” para 
áreas de 170 municípios 
paraibanos afetados pela 
estiagem que aflige o Estado 
há alguns anos. O decreto nº 
36.633 foi publicado no Diá-
rio Oficial do Estado (DOE) 
do último domingo (10), que 
circulou ontem.

O documento afirma 
que, para tomar a decisão, 
o Governo do Estado con-
siderou a escassez de água 
no semiárido paraibano em 
função da irregularidade 
pluviométrica que persiste.

O gerente executivo de 
Defesa Civil, George Saboia, 
explicou que decretos com o 
mesmo conteúdo já haviam 
sido publicados e renova-
dos outras vezes, havendo 
necessidade de um novo, de-
vido à impossibilidade legal 
de outra renovação e, espe-
cialmente, por causa da per-
sistência da estiagem.

Ele relatou que ainda 
esta semana o mesmo de-
creto será enviado a Brasília 
para análise e posterior pu-
blicação no Diário Oficial da 
União. Isso é necessário por-
que, em condições de emer-
gência, o Governo Estadual 
fica impossibilitado de exe-
cutar diversas atividades, ne-

cessitando da ajuda federal. 
George Saboia disse 

que, apesar da situação, o 
Governo do Estado continua 
tomando medidas dentro 
de suas possibilidades para 
tentar minimizar os efeitos 
da estiagem junto à popula-
ção, incluindo o transporte 
de água por meio de carros
-pipa.

O prazo
O documento estabele-

ce situação de emergência 
pelo período de 180 dias 
nas áreas dos municípios 
afetadas pela seca. Entre 
outras considerações, o tex-
to do decreto cita os prejuí-
zos gerados para atividades 
produtivas e o comprome-
timento da normalidade em 
diversos municípios, causa-
do pela falta de água.

O enquadramento de 
emergência do decreto é vá-
lido para as áreas dos mu-
nicípios comprovadamente 
afetados pelo desastre, con-
forme prova documental es-
tabelecida pelo Formulário 
de Informação de Desastre 
(Fide) e pelo croqui das áreas 
afetadas por município. 

O decreto autoriza o 
Poder Executivo Estadual a 
abrir crédito extraordinário 
para fazer face à situação e 
a convocar voluntários para 
reforço das ações de res-
postas ao desastre natural. 
A lista dos 170 municípios 
descritos no decreto está 
no DOE.

Decreto foi publicado no 
Diário Oficial do Estado 
que circulou ontem

170 cidades em estado de emergência
ESTIAGEM NA PARAÍBA

A Agência Exe-
cutiva de Gestão das 
Águas da Paraíba 
(Aesa) prevê nebulosi-
dade variável com chu-
vas a qualquer hora do 
dia para Brejo e Lito-
ral.  Já para o Agreste, 
a previsão é de nebu-
losidade variável com 
chuvas localizadas. O 
levantamento é válido 
para hoje. 

Ainda de acordo 

com a Aesa, para a re-
gião do Cariri-Curima-
taú também poderá ter 
nebulosidade variável 
com chuvas localizadas, 
assim como para Sertão 
e Alto Sertão. 

A temperatura 
máxima deverá ficar 
em torno de 30ºC no 
Cariri-Curimataú. Já a 
temperatura mínima 
poderá ficar perto 
dos 21ºC.

Chuvas no Brejo e Litoral

No período de 18 a 22 de abril, 
acontece em Campina Grande 
(PB), a 2a Reunião do Euroclima, 
que terá como tema “Diálogo po-
lítico-científico sobre os impactos 
socioeconômicos da desertifica-
ção, degradação da terra e seca na 
América Latina”. A última reunião 
ocorreu em 2015, em Assunção, 
capital do Paraguai.

O evento a ser realizado no 
auditório do Insa é organizado 
pelo Centro Comum de Investi-
gação (JRC, na sigla em inglês) 
da Comissão Europeia (CE), em 
parceria com o Instituto Nacio-
nal do Semiárido (Insa), do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI) do Brasil, e do 
Laboratório de Análise e Proces-
samento de Imagens de Satélite 
(Lapis), da Universidade Federal 
de Alagoas (Ufal).

O Euroclima é um programa de 
cooperação regional entre a União 
Europeia e a América Latina, com 
foco em mudanças climáticas. O 
programa é uma rede financiada 
pela União Europeia e coordenada 
pelo JRC, na Itália, que reúne 18 
países representados por institutos 
de pesquisa científica, universida-
des e agências que desenvolvem 
pesquisas sobre secas e processo 
de desertificação na América Lati-
na. A rede visa facilitar a integra-
ção de estratégias de mitigação e 
adaptação às alterações climáticas 
nas políticas públicas e nos planos 
de desenvolvimento regional.

 A reunião servirá como um 
espaço para ampliar e fortalecer 
a capacitação, o desenvolvimento 
de redes regionais de investigação 

conjunta e a troca de experiências 
políticas, sociais e econômicas so-
bre múltiplos aspectos dos proble-
mas da desertificação, degradação 
da terra e seca na América Latina.

 Será um ponto de encontro 
de pesquisadores internacionais, 
principalmente de países lati-
no-americanos, especialistas em 
meteorologia, agrometeorologia, 
seca e degradação da terra, além 
de representantes governamen-
tais oriundos de diversos ministé-
rios e de organizações da socie-
dade civil. O objetivo é promover 
o intercâmbio entre a política, a 
investigação científica e a aplica-
ção prática de metodologias para 
monitorar e mitigar os problemas 
da desertificação, degradação da 
terra e seca na região.

Na reunião serão divulgados e 
discutidos os resultados dos Estu-
dos de Caso do Programa Eurocli-
ma em desertificação, degradação 
da terra e seca, que apresentam 
uma análise recente e oferecem 
aos tomadores de decisão em po-
líticas públicas alternativas para 
a gestão de problemas relaciona-
dos com vulnerabilidade socioe-
conômica à seca e à degradação 
das terras;  implementação de um 
sistema de monitoramento e ava-
liação da seca na América Central 
e Cuba; e efeitos da seca e degra-
dação dos solos na migração das 
comunidades rurais da América 
Latina e Caribe.

 
Euroclima
As pesquisas do Programa Eu-

roclima são direcionadas para con-
tribuir com a redução da pobreza 

da população da região e promo-
ver oportunidades de crescimen-
to econômico em conjunto com a 
preservação do ambiente.

 A segunda fase do programa 
Euroclima começou em janeiro 
de 2014 e terá a duração de três 
anos. A ação em seca, degradação 
da terra e desertificação é imple-
mentada pelo grupo de Gestão de 
Riscos Climáticos do JRC. Ela faz 
parte das atividades do programa 
na componente "agricultura sus-
tentável, segurança alimentar e 
mudanças climáticas na América 
Latina: fortalecimento das capa-
cidades dos intervenientes essen-
ciais para adaptar a agricultura às 
mudanças climáticas e mitigar os 
efeitos da desertificação, degrada-
ção da terra e seca".

 Os principais objetivos desta 
ação são aprofundar o conheci-
mento científico e difundir me-
todologias de aplicação prática 
para o monitoramento, previsão e 
avaliação dos impactos de eventos 
de seca e dos problemas de degra-
dação da terra e desertificação na 
América Latina. 

Os principais resultados do 
trabalho desenvolvido pelo JRC, 
nomeadamente indicadores cli-
máticos e de vegetação para mo-
nitoramento da desertificação, 
degradação da terra e seca, além 
de colaborações com instituições 
regionais, documentos técnicos e 
ações de formação estão disponí-
veis e podem ser consultados no 
Observatório da Seca e Degrada-
ção das Terras para América La-
tina (SCADO, http://edo.jrc.ec.eu-
ropa.eu/scado/).

Campina Grande sedia Reunião do Euroclima
INTEGRAÇÃO

Impactos socioeconômicos da desertificação e da seca na América Latina são discutidos na segunda edição do encontro 

Saiba mais

Litoral – máxima de 31oC e mínima de 25oC 
Brejo – máxima de 28oC e mínima de 20oC 
Agreste – máxima de 30oC e mínima de 21oC 
Alto Sertão – máxima de 33oC e mínima de 23oC 
Sertão – máxima de 34oC e mínima de 23oC  

Confira como devem ficar as temperaturas
nas demais regiões do Estado:

ANA proíbe irrigação no Açude Mãe D’água
A partir da próxima se-

gunda-feira (18), estão proi-
bidas as captações de água 
diretamente do Açude Mãe 
D’Água ou por meio do bar-
rilete situado junto à galeria 
de tomada d’água, para fins 
de irrigação e aquicultura. 

Já a vazão média mensal 
de captação no reservatório 
para o Canal da Redenção 
ficará limitada a 400 litros 
por segundo e será acompa-
nhada por meio do monito-
ramento de estação fluvio-
métrica.

As medidas estão conti-
das em resolução da Agên-
cia Nacional de Águas (ANA) 
publicada no Diário Oficial 
da União (DOU) de ontem. 

O descumprimento da 
resolução será considerado 
infração gravíssima e en-
sejará a aplicação direta de 
multa e/ou embargo provi-
sório ou definitivo, confor-
me legislação pertinente.

A seca no semiárido 
brasileiro e os baixos níveis 
dos açudes da bacia hidro-
gráfica dos rios Piancó-Pi-

ranhas-Açu, a necessidade 
de garantir a oferta hídrica 
para atendimento ao consu-
mo humano e à desseden-
tação de animais durante a 
atual situação de escassez, 
assim como as perspecti-
vas de ocorrência de chuvas 
abaixo da média no próximo 
período chuvoso 2015-2016 
e de esvaziamento dos Açu-
des Coremas e Mãe D’Água 
foram fatores apontados 
pela ANA para a resolução. 

O diretor-presidente da 
Agência Executiva de Gestão 

das Águas da Paraíba (Aesa), 
João Fernandes, considerou 
a medida importante, lem-
brando que o Governo do 
Estado tem adotado medi-
das para garantir o consumo 
humano e animal. “Diante 
da grave situação – atual-
mente estamos com 15% 
de toda a reserva hídrica –, 
é uma medida importante, 
que se soma às já adotadas 
pelo Governo do Estado. Te-
mos de gerir bem os nossos 
recursos hídricos para ga-
rantir o consumo humano e 

também animal”, ressaltou. 
Ainda de acordo com 

João Fernandes, atualmen-
te o Açude Coremas está 
com 8,9% da capacidade. 
Já o Mãe D’Água conta com 
13,3% da capacidade.

 “Esse açude é respon-
sável pelo abastecimento 
de 29 municípios, sendo 25 
paraibanos e quatro norte-
-rio-grandenses. Por isso, 
medidas como a da ANA são 
fundamentais para garantir 
a segurança hídrica dos pa-
raibanos e estabelecer uma 

vazão adequada para abas-
tecer o Rio Grande do Nor-
te”, acrescentou. 

A PARTIR DE 18 DE ABRIL

Foto: ortilo Antônio

O Açude Mãe 
D’água conta 
com 13,3% da 
sua capacidade 
e o Coremas 
com 8,9%
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Polícia apreende 469 caixas de 
cigarros importados no Agreste
Os cigarros estavam no 
galpão de uma fazenda 
na cidade de Tacima 

Sucursal de Cajazeiras
auniaocz@gmail.com

As caixas de cigarros foram encaminhadas para a Central de Polícia de João Pessoa, no Geisel  

Os tabletes da droga estavam no porta-malas de um Fiat Siena

A partir desta semana, 
as Casas da Cidadania, vincu-
ladas à Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no, estão recebendo álcool 
gel para a prevenção da gripe 
H1N1. A unidade de Jagua-
ribe, em João Pessoa, uma 
das mais movimentadas, foi 
a primeira a receber o kit 
e cartazes que orientam os 
usuários sobre os cuidados 
básicos para evitar a prolife-
ração do vírus.

O gerente executivo das 
Casas da Cidadania, Camilo 
Franco, ressaltou que exis-
tem atualmente 19 unidades 
distribuídas no Estado. Como 
recebem muita gente em bus-
ca dos serviços que oferecem, 

as unidades precisam do ál-
cool gel para higienização 
das mãos, uma das principais 
medidas para interromper a 
transmissão da doença. 

Mãos limpas
Os médicos orientam 

que a higienização da mão é 
uma estratégia simples e efi-
caz de prevenção da conta-
minação e disseminação de 
vírus e bactérias.

Os sintomas da gripe 
H1N1 são febre alta, dor no 
corpo, tosse e problemas 
respiratórios. Pessoas com 
sintomas gripais e que estão 
nos grupos de risco devem 
procurar o médico.

Enfrentamento ao Ae-

des – além do cuidado com a 
gripe H1N1, a campanha de 
enfrentamento ao mosqui-
to Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da dengue, chi-
kungunya e do vírus zika, 
continua em todas as Casas 
da Cidadania para alertar as 
pessoas que não podem es-
quecer dos cuidados básicos, 
que evitam a proliferação 
dos focos. 

Cartazes orientam so-
bre a necessidade de tam-
par tonéis, manter as calhas 
sempre limpas, deixar as 
garrafas viradas para bai-
xo, colocar areia nos vasos 
de plantas, retirar água dos 
pneus e manter o lixo sem-
pre fechado.

Casas da Cidadania recebem kits 
com álcool gel para prevenção

GRIPE H1N1

Em face dos casos con-
firmados de H1N1 em Cam-
pina Grande, as escolas da 
Rede Municipal de Ensino 
estão intensificando as me-
didas protetivas e preven-
tivas, através de  palestras 
e atividades lúdicas para a 
criançada.

Na manhã de ontem, 
na Escola Municipal Joselita 
Brasileiro, após palestra so-
bre os cuidados para evitar 
o contágio do vírus H1N1, o 

professor José Carlos, gestor 
da escola, entregou aos pro-
fessores o kit enviado pela 
Secretaria de Educação (ál-
cool gel, sabão em pedra e 
copo descartável). 

Cada aluno da escola 
está utilizando a sua gar-
rafinha para tomar água 
e aprendeu como lavar as 
mãos corretamente. O traba-
lho de conscientização é feito 
através de apresentação de 
vídeos e todos já sabem o re-

frão de música para evitar o 
contágio. “Sem abraço, sem 
beijinho, sem aperto de mão. 
Isso não é desprezo, isso é 
proteção”.

A equipe de nutricionis-
tas da Seduc está orientando 
as merendeiras no que diz 
respeito ao reforço da vita-
mina C na alimentação de 
creches e escola, com o ob-
jetivo de fortalecer o sistema 
imunológico das crianças e 
adolescentes.

Escolas municipais de Campina 
intensificam medidas preventivas

Ação da PRF e PM localiza 
48 kg de maconha no Sertão 

A Gerência Regional de 
Saúde de Cajazeiras já deu 
início à vacinação contra a 
gripe H1N1 dos primeiros 
grupos prioritários: profis-
sionais da área de saúde e 
gestantes. Segundo a geren-
te, Amélia Fonseca, as pri-
meiras doses recebidas já fo-
ram todas distribuídas com 
as Secretarias de Saúde dos 
15 municípios pertencentes 
à jurisdição de Cajazeiras. 

A meta na região, segundo 
adiantou, é imunizar 43.116 
pessoas de todo o público 
alvo da campanha.

Amélia Fonseca infor-
mou que estão sendo destina-
das duas mil doses da vacina 
para a primeira etapa da cam-
panha para imunizar gestan-
tes e trabalhadores da saúde, 
somente em Cajazeiras, e que 
até o dia 22 deste mês, estará 
chegando uma nova remessa 
da vacina para outros grupos 
prioritários, que contemplam 
crianças e idosos. A vacinação 

se estende até o dia 30, Dia D 
em nível nacional.

Sobre os casos suspeitos 
da gripe H1N1, que deram en-
trada no Hospital Regional de 
Cajazeiras, a gerente regional 
de saúde informou que todos 
os procedimentos necessá-
rios foram determinados para 
a identificação, seguindo as 
orientações do Ministério da 
Saúde. Ela disse que já são três 
casos suspeitos da gripe no 
Hospital Regional de Cajazei-
ras, com o registro, inclusive, 
de um óbito.

Gerência de Saúde imuniza 
primeiros grupos prioritários

EM CAJAZEIRAS

Policiais Civis da De-
legacia de Crimes Contra o 
Patrimônio (DCCP) de João 
Pessoa apreenderam, na 
manhã de ontem, 469 cai-
xas de cigarros importados 
de várias marcas em um 
galpão, na localidade conhe-
cida como Salgadinho, na 
zona rural da cidade de Ta-
cima, no Agreste paraibano, 
distante cerca de 162 km de 
João Pessoa.

A Polícia Civil chegou 
até a localidade depois de 
receber uma denúncia na 
tarde de terça-feira (12) in-
formando a existência de 
um galpão que estava ser-
vindo para armazenar mer-
cadorias roubadas e contra-

bandeadas. A partir daí, os 
agentes de investigação co-
meçaram os levantamentos 
e descobriram a localidade 
em Salgadinho. 

Foi montada uma vigi-
lância na área e, depois de 
algumas horas, os policiais 
observaram quando um ho-
mem chegou em uma moto, 
parou na entrada da fazenda 
e, quando notou a presença 
dos policiais, deu partida na 
moto e entrou no mato, es-
capando do cerco policial. 
A atitude do homem confir-
mou o que as investigações 
mostravam que o local po-
dia estar sendo usado para 
guardar mercadorias de ori-
gem ilícita. 

Os policiais entraram 
na fazenda e encontraram as 
caixas de cigarros sem notas 
fiscais, o que comprovou a 
ilegalidade do material que 

estava armazenado dentro 
do galpão. 

Foram realizadas várias 
buscas na propriedade para 
tentar encontrar o responsá-
vel pelo imóvel. Os vizinhos 
informaram que na casa fica 
um homem que parece fazer a 
vigilância da fazenda. As pes-
soas que moram próximas à 
propriedade disseram que o 
imóvel pertence a uma mulher 
e que ele foi alugado há alguns 
dias, mas ninguém soube in-
formar o nome da pessoa.

As caixas de cigarros 
apreendidas foram encami-
nhadas para a Central de Po-
lícia de João Pessoa, que fica 
no Geisel. “Tudo vai ser enca-
minhado para Polícia Federal, 
porque é atribuição dela apu-
rar os crimes de contrabando 
e descaminho. Os policiais 
federais devem dar sequência 
às investigações no sentido 

Policiais da Força Tática 
da 2ª Companhia Indepen-
dente da PM apreenderam 
uma moto roubada ontem e, 
com isso, conseguiram de-
sarticular um ponto de des-
manche de motocicletas na 
zona rural de Mamanguape. 
O proprietário da residência 
onde a moto roubada foi en-
contrada, Dácio de Medeiros, 
foi preso.

Após receber informa-
ções do Centro de Operações 
Policiais, os policiais inicia-
ram diligências em busca de 
uma moto roubada. Ao rea-
lizarem rondas no sítio Bre-
jinho, zona rural de Maman-
guape, encontraram uma 
garagem com uma motoci-
cleta sem placa que, ao ser 
consultada pelo número do 
chassi, foi identificada como 
roubada.

A partir daí, os policiais 
fizeram buscas na garagem e 
verificaram que no local fun-
cionava um desmanche de 
motos, visto que foram encon-
tradas várias peças e placas 
de outras motos, que também 

foram identificadas como rou-
badas, após consulta.

Em Pombal
A Polícia Militar pren-

deu Paulo dos Santos Morais, 
de 51 anos, ontem, na cidade 
de Pombal, por porte ilegal 
de armas. Com ele foram 
encontradas sete armas de 
fogo, sendo seis espingardas 
e um revólver.

Policiais militares da 3ª 
Companhia do 14º Batalhão 
receberam uma denúncia 
de que teria um homem que 
possuía várias armas de fogo 
e que trabalhava concertan-
do armas ilegais na região. 
Ao realizar diligências, a 
equipe policial encontrou na 
residência de Paulo dos San-
tos, no centro da cidade de 
Pombal, sete armas de fogo, 
sendo seis espingardas de 
calibres diversos, um revól-
ver calibre 38 e munições.

As armas apreendidas e 
o suspeito foram encaminha-
dos à Delegacia de Polícia 
Civil, onde foi autuado por 
posse ilegal de arma de fogo.

de localizar o proprietário 
do imóvel e o locatário, bem 

como dar destino ao material 
apreendido”, concluiu a dele-

gada de Crimes Contra o Pa-
trimônio, Julia Valeska. 

Ponto de desmanche de 
motos é desarticulado

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), juntamente 
com a Polícia Militar (PMPB), 
realizou diversas prisões na 
manhã de ontem, nos mu-
nicípios de São Mamede e 
Uiraúna, Sertão da Paraíba. 
O comando, que tinha como 
objetivo a fiscalização de 
transporte de passageiros, 
culminou em cinco prisões. 
Além da apreensão da droga, 
um mandado de prisão foi 
cumprido e um veículo rou-
bado foi recuperado.

Na BR-230, na Unidade 
Operacional de São Mamede, 
foi abordado um Fiat Siena 
com placas de Pernambuco. 
Dentro do veículo estavam o 
condutor, de 41 anos, e dois 
passageiros. Ao realizarem 
fiscalização no automóvel, os 
agentes encontraram no por-
ta-malas duas caixas contendo 
diversos tabletes de maconha, 
totalizando 48,5 kg da subs-
tância. Os homens confessa-
ram que buscaram o entor-
pecente na cidade de Patos 
e estavam levando para Per-

nambuco. Os presos e a droga 
apreendida foram encami-
nhados para a Delegacia de 
Polícia Civil de Patos, onde o 
flagrante foi registrado.

Já no município de Ui-
raúna, uma motocicleta foi 
abordada quando era condu-
zida por um homem, natural 
de Poços Dantas (PB). Ao 
consultar os sistemas poli-
ciais, verificou-se em desfa-
vor do motociclista um man-
dado de prisão expedido pela 
comarca de São Paulo pelo 
crime de homicídio, ocorrido 
em agosto de 2010. Entre-

tanto, enquanto os policiais 
conduziam o preso para 
a delegacia do município, 
suspeitaram de uma cami-
nhonete GM S10 com placas 
aparentes de Caraguatatuba 
(SP) parada no acostamento. 
Resolveram checar o veículo, 
foi quando descobriram que 
a caminhonete, na verdade, 
era um clone e se tratava de 
um veículo com ocorrência 
de roubo na cidade de São 
Paulo, datada de junho de 
2015. Este caso também foi 
encaminhado para a Delega-
cia da Polícia Civil, em Patos.

Preso suspeito 
de desbloquear 
alarmes para 
furtar veículos

A Polícia Civil, por meio 
da 10ª Delegacia Seccional em 
Campina Grande, com apoio 
da Delegacia de Repressão a 
Crimes a Infância e Juventude, 
prendeu na terça-feira (12), 
Fernando Vidal de Lucena Ju-
nior, 30 anos, suspeito de ter 
praticado diversos furtos de 
aparelhos celulares nos veí-
culos estacionados próximo a 
escolas particulares na cidade.

Após os trabalhos investi-
gativos e os depoimentos das 
vítimas, a polícia chegou até o 
suspeito e solicitou sua prisão 
preventiva. “Todas as ações 
criminosas foram flagradas 
pelo circuito de câmeras do 
estabelecimento educacional, 
que, após análise das imagens, 
conseguiu se identificar o au-
tor dos furtos”, explicou o dele-
gado Iasley Almeida.

“Diante disso e sabendo 
que o investigado já tinha sido 
preso antes por furto de pneus 
estepe de automóveis, foi ofer-
tada representação de prisão 
preventiva”, concluiu.

Foto: Secom-PB
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Na eleição para a reitoria 
da Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), que aconteceu 
ontem, a chapa encabeçada 
pela atual reitora Margareth 
Diniz/Bernadina Oliveira, al-
cançou 48,61% dos votos, 
seguida por Luiz Júnior/Te-
rezinha Domiciano (27,10%), 
com José Neto/Ivonaldo Leite 
(14,88%) e Valdiney Gouveia/
Viviany Pessoa (9,42%). Se-
gundo a comissão organizado-
ra até 1 hora da manhã de hoje, 
faltavam chegar as urnas dos 
campi de Areia e Bananeiras. 

Diante do quadro haverá 
segundo turno entre os dois 
primeiros colocados, no caso,  
Margareth Diniz/Bernadina 
Oliveira e Luiz Júnior/Terezinha 
Domiciano. O segundo turno 
acontecerá no próximo dia 27.

O processo de votação 
e apuração foi realizado por 
meio de 103 urnas eletrôni-
cas fornecidas pelo Tribunal 
regional Eleitoral (TrE), onde 
alunos, professores e servido-
res votaram entre as 8h e 21h. 
Além da chapa formada pela 
atual reitora Margareth Diniz, 
que concorreu à reeleição, e a 
vice Bernardina Freire, outras 
três disputaram a preferência 
dos eleitores, como as chapas 
compostas por José Neto e 
Ivonaldo Leite, Luiz Júnior e 
Terezinha Dantas e Valdiney 
Gouveia e Viviany Pessoa. To-
dos os candidatos comparece-
ram logo cedo ao campus I da 
UFPB para votar e conversar 
com os eleitores.

Em entrevista ao jornal A 
União, os concorrentes ao car-
go de reitor falaram sobre as ex-
pectativas diante das eleições, 
das prioridades e metas para 
a gestão, caso fossem eleitos, e 
comentaram também sobre os 
principais desafios para quem 
conseguisse vencer o pleito, 
que é mudar o cenário atual de 
obras inacabadas e lidar com a 
redução orçamentária por par-
te do Governo Federal. Estu-
dantes e professores também 
opinaram sobre a atual gestão.

Margareth Diniz, atual 

Paraíba
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Margareth Diniz e Luiz Júnior vão 
disputar segundo turno na UFPB
A primeira colocada estava 
com 48,61% dos votos e o 
segundo com 27,10%

Adrizzia Silva
Especial para A União

gestora, disse que as expectati-
vas para a reeleição são as me-
lhores possíveis e falou sobre as 
obras inacabadas. “Nós fizemos 
a nossa parte. Sabemos que os 
propósitos da UFPB foram sus-
tentados com muita responsa-
bilidade social. Uma instituição 
que pode ser muito mais e o 
nosso compromisso é com a 
qualidade, decência, seriedade, 
com a ética e honestidade. As 
obras inacabadas tinham erros 
graves, do ponto de vista técni-
co e jurídico, mas nós vamos re-
solver. Saiu um acórdão do TcU 
que permite retomar as obras. 
Eu respondo pela universidade 
do dia que eu cheguei pra fren-
te, pois não é justo que quem 
deu o caos ao feito, obras que 
foram recebidas, inauguradas 
sem a menor condição de uso, 
também não seja responsa-
bilizado, porque é o dinheiro 
público, que nós vamos muitas 
vezes usá-lo para fazer uma 
coisa que já está no papel como 
feita, mas na realidade não está. 
Não é justo com a universidade 
e não é justo com a sociedade”, 
disse Margareth. 

Sobre as metas à frente da 
reeleição, ela afirmou que até o 
término do primeiro mandato 
vai fazer a revisão do Estatuto 
da universidade e encaminhar 
a maioria dessas obras e que, 
na sequência, a UFPB vai avan-
çar muito, fazendo bom uso do 
dinheiro público.

A atual gestora Margareth Diniz e os professores José Neto, Valdiney Gouveia e Luiz Júnior concorrem ao cargo de reitor da Universidade Federal da Paraíba
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Opositor de Margareth, o pro-
fessor Luiz Júnior falou que pre-
tende mudar o padrão de gestão 
da UFPB, descentralizando o setor 
financeiro para desburocratizar a 
instituição e concluir as 56 obras 
paralisadas. ”Primeiramente, va-
mos ter que fazer um planejamen-
to estratégico para mensurar os 
valores que estão sendo devidos 
para as obras que não foram con-
cluídas e compreender quais são 
as prioridades. Em segundo lugar, 
a gente tem que fazer uma des-
centralização administrativa e fi-
nanceira da atual gestão que está 
emperrando os processos de com-
pras e licitações, junto com uma 
participação maior das unidades 
acadêmicas”, pontuou. 

A respeito da redução da verba 
federal, ele disse que não foi utili-
zado todo o orçamento disponibili-
zado nos três últimos anos. “Havia 
uma capacidade de investimento 
que não foi utilizada exatamente 
por essa falta de planejamento. Pri-
meiro temos que gastar bem o que 
temos para depois pedirmos mais 
recursos ao Governo Federal. Tem 
que abrir diálogo com a comunida-
de para discutir as soluções possíveis. 
Eu acredito que o dia da mudança 

começa hoje”, afirmou Luís Júnior.
Já o professor José Neto apre-

senta-se como única alternativa real 
da oposição. “Há dois projetos dis-
tintos nas quatro chapas”, expressou 
o professor. “Nossa chapa tem um 
projeto diferente. As outras têm o 
mesmo diapasão. Queremos huma-
nizar a UFPB, no conjunto de ações. 
Quanto às obras inacabadas, nós va-
mos pegar cada uma delas e com os 
setores que estiverem envolvidos na 
paralisação vamos fazer um pacto. 
Isso aqui é público e queremos con-
cluir o que está parado. Vamos dia-
logar, pois é o princípio ético funda-
mental da nossa chapa”, comentou. 

Quanto às metas, ele disse que 
pretende melhorar a infraestrutura 
da universidade. “A minha priorida-
de é resolver o problema da eletrici-
dade no nosso campus. Em seguida 
vamos atuar para resolver também 
o problema da internet”, concluiu.

Já o professor Valdiney Gou-
veia disse que quer fazer com que 
a UFPB passe a existir. “Existir no 
cenário regional e nacional. Nós 
éramos a segunda melhor univer-
sidade do Nordeste e hoje somos a 
quinta. Temos qualidade, professo-
res e técnicos excelentes, mas pou-
cos incentivados. Temos estudantes 

de uma dedicação impressionante 
que saem da UFPB e se destacam 
em universidades diversas no Brasil 
e fora também. O que falta é dar 
apoio a esse pessoal e contar com 
bolsas estudantis. A partir do mo-
mento que temos essa politicagem, 
briguinhas internas e tentativas de 
derrubar um grupo ao outro, a uni-
versidade não caminha. Precisamos 
congregar todos em razão dela”. 

Sobre a polêmica das obras 
inacabadas, Valdiney disse que 
deve concluir todas as obras e afir-
ma que uma pessoa ao se candi-
datar sabe que vai encontrar difi-
culdades. “Se uma pessoa não vai 
dar conta dos problemas, não se 
candidate, nem coloque culpa nas 
gestões passadas. Devemos po-
tencializar os acertos e corrigir os 
erros. Diante da redução da verba 
federal, a universidade vai ter que 
fazer muito mais, com muito me-
nos. Na minha opinião, a gestão da 
professora Margareth, na situação 
que nós nos encontramos, se deve 
a uma escolha. O papel do reitor 
é escolher bem e permitir que se 
execute e se faça. Dar autonomia 
aos seus pró-reitores, senão a uni-
versidade não progride”, concluiu 
o professor e psicólogo.

Candidatos destacam prioridades da instituição

A Universidade Federal 
da Paraíba realiza de 18 a 22 
deste mês inscrições exclusi-
vamente no Sistema Integra-
do de Gestão de Atividades 
Acadêmicas (SIGAA) que de-
sejam concorrer às 661 vagas 
de reopção de curso e de 254 
para reopção de turno com en-
trada no primeiro período de 
2016 para os campi I, II e II e 
2015.2 para o campus IV.

A ocupação das vagas se 
dará mediante o Coeficiente 
de rendimento Acadêmico 
(crA), que será julgado por or-
dem decrescente partindo do 
Histórico Escolar dos alunos e 
conforme a resolução do con-
selho Superior de Ensino Pes-

quisa e Extensão (consepe).
De acordo com o edital 

nº 11 de cursos presenciais 
divulgado pela Pró-reitoria de 
Graduação (PrG) no endere-
ço eletrônico www.ufpb.br, a 
reopção é a forma de ingres-
so que permite ao estudante, 
numa única vez, por meio do 
crA, a mudança ou reopção 
de curso a que está vinculado 
para outro curso de graduação.

Para se inscrever o alu-
no da UFPB deve atender as 
seguintes condições: ter inte-
gralizado 15 por cento da car-
ga horária mínima e possuir 
vínculo ativo no mínimo de 
dois períodos letivos regula-
res sem incluir períodos sus-

pensos ou aqueles em que o 
interessado não integralizou 
nenhuma carga horária.

São ofertadas 661 vagas 
para reopção de curso e 254 
para reopção de turno para 
cursos nos quatro campi da 
UFPB. Os candidatos que opta-
rem pelo curso de Música de-
verão se submeter à prova prá-
tica nos dias 16 e 17 de maio.

Os pedidos deverão ser 
instruídos com o requerimen-
to em formulário padronizado, 
devidamente preenchido, con-
tendo a indicação de até dois 
cursos. Outras informações 
podem ser obtidas no endere-
ço www.prg.ufpb.br ou através 
do telefone (83) 3216-7136.

Começam dia 18 as inscrições 
para reopção de curso e turno

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

A Universidade Federal de Campi-
na Grande (UFCG) está com inscrições 
abertas até 19 de abril para o Processo 
Seletivo para Ingresso de Graduado, 
período 2016.1. Estão sendo ofereci-
das 78 vagas em cursos nos campi de 
Campina Grande, Cajazeiras, Cuité, 
Patos, Pombal, Sousa e Sumé. 

Para participar da seleção, o can-
didato deve ter concluído curso supe-
rior nos últimos sete anos, em data 
posterior a 20 de junho de 2009, pos-
suir Coeficiente de Rendimento Aca-
dêmico (CRA), igual ou superior a 
7,0, ter  concluído  curso  superior  de  
Tecnologia,  que atenda  a  carga  ho-
rária  mínima definida  no  Catálogo  
Nacional  de  Cursos  Superiores  de  
Tecnologia  ou  no  caso  de licencia-

tura e bacharelado o curso atenda as 
cargas horárias mínimas definidas nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para 
estes cursos, entre outros requisitos. 

As inscrições estão sendo realiza-
das no site da Comissão de Processos 
Vestibulares (Comprov), www.com-
prov.ufcg.edu.br. A taxa de inscrição 
custa R$ 50.

A classificação dos candidatos 
será realizada com base no CRA e no 
número mínimo de horas-aula para 
integralização curricular.

O resultado final será divulgado 
no dia 30 de maio. Os aprovados de-
vem realizar o cadastramento nos dias 
2 e 3 de junho e a matrícula em dis-
ciplinas no dia 13 de junho. As aulas 
serão iniciadas no dia 20 de junho.

UFCG inscreve para ingresso 
de graduados período 2016.1

PROCESSO SELETIVO
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Últimas
8
PB sedia encontro com ministro e 
autoridades portuárias do Brasil
Reuniões ocorreram em 
vários estados e agora será 
a vez da Docas organizar

A Paraíba vai sediar, no 
dia 10 de maio, importante 
reunião com o governador 
Ricardo Coutinho, o minis-
tro dos Portos, Helder Bar-
balho, e 25 presidentes de 
Companhia Docas e portos 
delegados do País. Essas re-
uniões mensais de trabalho 
têm ocorrido em vários esta-
dos e em maio será a vez da 
Companhia Docas da Paraíba 
organizar o encontro.

A presidente da Com-
panhia Docas da Paraíba, 
Gilmara Temóteo, tem par-
ticipado das reuniões que 
discutem e deliberam sobre 
pautas comuns entre todos 
os portos do Brasil. Os en-
contros já ocorreram em 
Brasília, Pernambuco, San-
tos, Porto de Paranaguá e a 

próxima será em Cabedelo. 
A questão alfandegária 

tem sido um dos principais 
temas abordados nas reu-
niões envolvendo todas as 
autoridades portuárias do 
País e o ministro chefe da Se-
cretaria de Portos da Presi-
dência da República, Helder 
Barbalho. Alguns grupos de 
trabalho foram criados com 
objetivo de tratar de pauta 
comum, a exemplo do pla-
no de modernização, guarda 
portuária, dentre outros.

Gilmara Temóteo infor-
mou que a Secretaria de Por-
tos vai implantar um plano 
nacional de modernização dos 
portos. “A ideia é existir um 
modelo comum para todos. 
Um modelo só de estatuto, de 
regulamento. Isto vai facilitar 
a gestão portuária”, avaliou 
a executiva. “Essas reuniões 
têm sido positivas”, concluiu 
a presidente da Companhia 
Docas da Paraíba.

Equipes devem 
informar ingressos

O Ministério Público da Paraíba 
(MPPB), por meio da Promotoria de 
Defesa do Consumidor de Campina 
Grande, recomendou às direções do 
Campinense Clube e do Treze Futebol 
Clube que procedam ampla divulgação 
sobre a quantidade de ingressos a se-
rem disponibilizados aos torcedores, 
inclusive, os reservados aos beneficiá-
rios da meia-entrada, em cada evento 
esportivo realizado por essas duas 
agremiações. A recomendação já conta 
desde o último domingo (9), quando as 
equipes se enfrentaram pelo Paraibano 
de Futebol. Ainda de acordo com a re-
comendação, os ingressos devem ser 
colocados à venda pelos meios físicos e 
virtuais em até 48 horas antes de cada 
evento esportivo, inclusive sem haver 
limitação do número de bilhetes em 
lotes. O promotor de Justiça Sócrates 
da Costa Agra, da Defesa do Consumi-
dor de Campina Grande, ressaltou que 
o cumprimento dessa recomendação 
deve ser de caráter imediato. Compete 
às direções dos dois clubes informarem 
ao MPPB as providências adotadas, sem 
prejuízo da fiscalização de ofício a ser 
feita pelo próprio órgão do MPPB antes 
e durante os eventos futebolísticos.

Natação no 
Liceu Paraibano

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), iniciou a seleção 
para ingresso de estudantes da 
rede Estadual de Ensino da Paraíba 
para iniciação e aperfeiçoamento 
de natação, nas modalidades des-
portivas: natação, nado sincroni-
zado e polo aquático. O edital com 
todas as informações do processo 
foi publicado no Diário Oficial do 
Estado (DOE), que circulou no dia 
29 de março. O processo selecio-
nará 360 estudantes do Complexo 
Estadual de Ensino da Paraíba, for-
mado pelas escolas estaduais Liceu 
Paraibano, Instituto de Educação 
Paraibano (IEP), Argentina Pereira 
Gomes e Olivina Olívia. Caso as va-
gas não sejam preenchidas pelos 
estudantes do Complexo, serão 
abertas vagas para a participação 
de estudantes de outras escolas 
estaduais circunvizinhas. De acordo 
com informações do gerente opera-
cional do Desporto Escolar da SEE, 
José Geraldo Cabral de Castro, cerca 
de 500 estudantes se inscreveram 
e participam da seleção.

CD do poeta Zé 
Laurentino na UEPB

Amanhã, o poeta Zé Laurentino 
lança seu novo CD: “Balada de um poeta 
cego”. O evento acontece a partir das 
19h, no Museu de Arte Popular da Pa-
raíba (MAPP) da Universidade Estadual 
da Paraíba, às margens do Açude Velho, 
em Campina Grande. Na ocasião, have-
rá um sarau com os amigos do poeta. 
Participarão declamando poemas de Zé 
Laurentino, o poeta e músico Amazan, 
o cantor e compositor, Ton Oliveira, 
além de Alfrânio Brito, entre outros. 
A festa contará com a presença de 
Luizinho Calixto e sua sanfona de oito 
baixos. “Balada de um poeta cego” é o 
nono CD de Laurentino. Por três anos, o 
poeta perdeu por completo a visão que 
foi reestabelecida parcialmente no ano 
passado. É desse período que vieram 
os poemas inéditos que compõem o 
disco. “Fiz quatro poemas. Naquele 
período, quando vinha um poema novo 
eu chamava a minha filha para escrever 
para mim”. Ao todo, o CD é composto 
por 23 faixas. “Declamo, além destes 
poemas novos, alguns versos de canta-
dores cegos como Cesário Borges, Ade-
raldo”, conta Zé. Poemas já conhecidos 
de Laurentino completam o trabalho.

O secretário-geral do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), promotor 
de Justiça João Arlindo Corrêa Neto, 
realizou ontem a primeira reunião téc-
nica com o procurador da República 
João Bernardo da Silva, que atuará na 
Paraíba como procurador regional elei-
toral (PRE) nas eleições municipais de 
outubro deste ano. A próxima reunião 
já está marcada para a terça-feira (19), 
às 9h, na Secretaria Geral (Seger) do 
MPPB, em João Pessoa.

“Esta primeira reunião foi para 
traçar diretrizes, visando a otimização 
do acompanhamento e fiscalização 
das eleições de 2016”, revela o secre-
tário João Arlindo, adiantando que 
três pontos foram tratados nessa pri-
meira reunião. O primeiro deles foi a 
vinculação dos promotores eleitorais 
até o fim do pleito; o segundo, a rea-
lização de encontros regionais entre o 
procurador regional eleitoral com os 
promotores de Justiça; e outro ponto 
foi um estudo preliminar para a rea-
lização de cursos práticos de capaci-
tação e atualização voltados para os 

promotores eleitorais e assessores que 
irão atuar no pleito de outubro.

“Eu irei apenas coordenar, mas, em 
se tratando de uma eleição municipal,  
a participação dos promotores de Jus-
tiça é fundamental”, lembra João Ber-
nardo da Silva, acrescentando: “Ocor-
reram mudanças na legislação e os 
encontros regionais e os cursos serão 
de extrema importância para os pro-
motores, para que tenhamos também 
uma padronização na atuação deles; 
claro que respeitando a autonomia de 
cada promotor eleitoral”.

Em princípio, os encontros regio-
nais deverão ocorrer em João Pessoa, 
Campina Grande e Patos, podendo vir 
a ser realizado um quarto evento, em 
Sousa, caso haja necessidade. Quanto 
à possibilidade de realização dos cur-
sos, ela será definida na próxima reu-
nião entre o procurador regional elei-
toral e o secretário João Arlindo, com 
a participação do promotor de Justiça 
Lúcio Mendes Cavalcante, coordena-
dor do Centro de Estudos e Aperfei-
çoamento Funcional (Ceaf), do MPPB.

MPPB e procurador regional 
eleitoral traçam diretrizes

ELEiçõEs mUNiCiPais DE 2016

FOTO: Divulgação

Os trabalhadores dos 
Correios na Paraíba devem 
paralisar as suas atividades 
por 24h, amanhã. A paralisa-
ção, que ocorrerá apenas no 
Estado, será para reivindicar 
a falta de investimento na se-
gurança e o déficit no número 
de atendentes e carteiros na 
Paraíba. Uma assembleia foi 
marcada para hoje, para deli-
berar a paralisação. 

Os trabalhadores pedem 
que a empresa cumpra exi-
gências de segurança como 
portas giratórias, vidros blin-
dados, seguranças armados, 
central de monitoramento, 
câmeras filmadoras e estru-
turação física das agências 
dos Correios para operarem 
como Banco Postal. Além dis-
so, os trabalhadores pedem 

a contratação de 200 novos 
atendentes para as agências e 
200 novos carteiros. 

De acordo com o presi-
dente do Sindicato, Emanuel 
de Souza, além da paralisação 
de hoje, poderá haver uma 
série de outras paralisações. 
Uma reunião com o dirigen-
te regional dos Correios, José 
Pereira da Costa Filho, foi fei-
ta na terça-feira, onde, segun-
do o presidente do sindicato, 
não foi apresentada solução 
ao problema reivindicado pe-
los trabalhadores, alegando 
está impossibilitado. “O diri-
gente  regional não demons-
trou nenhum interesse em 
dar solução ao problema, en-
tão provavelmente a parali-
sação de hoje será a primeira 
de várias que serão feitas até 
que a empresa procure dar 
uma solução a essa situação 
de caos”, relata Emanuel.

Funcionários dos Correios 
paralisam suas atividades

POr 24 hOras

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
iniciou nesta semana um censo 
para a atualização dos dados 
cadastrais dos imóveis atendi-
dos pela empresa, em toda a 
Paraíba. São mais de 50 cadas-
tradores e leituristas que estão 
visitando clientes e não-clien-
tes da Cagepa para coletar in-
formações e também esclare-
cer os serviços prestados pela 
companhia. O trabalho começa 
visitando os 3,5 mil imóveis no 
bairro do Valentina de Figuei-
redo, em João Pessoa, durante 
todo este mês.

De acordo com o dire-
tor Comercial da Cagepa, 
Marinaldo Gonçalves, os 
cadastradores irão coletar 
informações, como os hábi-
tos sanitários de água e es-
goto, e dados exigidos pela 
nova plataforma de sistema 
comercial da companhia, o 
GSAN. “Precisamos conhe-
cer melhor nossos clientes 
e, assim, aperfeiçoar o nosso 
atendimento à população. 

Os recenseadores vão atua-
lizar dados de RG e CPF dos 
clientes, mas também as alte-
rações de categoria dos imó-
veis, já que muitas residên-
cias estão virando comércios 
ou indústrias”, explicou.

“Os nossos funcionários 
pedirão para conferir o nú-
mero de pontos de utilização 
da casa (torneiras, chuveiros 
etc) e também vão perguntar 
a quantidade de moradores 
do imóvel, que serão clas-
sificados como residencial, 
comercial, industrial ou pú-
blico”, acrescentou o diretor 
Comercial da Cagepa.

Além da conversa por-
ta a porta, os cadastradores 
irão aproveitar o trajeto para 
mapear as áreas que ainda 
não possuem rede de esgoto 
e também localizar as áreas 
em crescimento na cidade. 
“Esse mapeamento vai ajudar 
a Cagepa na projeção da ins-
talação de novas redes”, disse 
o subgerente Comercial da 
Companhia, Rubens Falcão.

Cagepa inicia censo 
para atualizar cadastro

CLiENTEs DE JOãO PEssOa

A partir de agora, as pes-
soas que quiserem fazer de-
núncia, reclamação, sugestão 
ou algum elogio com relação 
aos serviços da Defensoria 
Pública da Paraíba podem 
procurar a Ouvidoria-Geral 
da instituição. A Ouvidoria 
foi instalada no prédio ad-
ministrativo da Defensoria e 
funciona de segunda a quin-
ta-feira das 9h às 15h e às 
sextas-feiras das 9h às 14h.

O ouvidor-geral Júlio Va-
nildo da Cruz Rolim explicou 
que o atendimento pode ser 
presencial ou pelo telefo-
ne: 3221-6311. Quem optar 
pelo atendimento presencial, 
deve se dirigir à sede da De-
fensoria, na Avenida Monse-
nhor Walfredo Leal,  nº 487, 
no  bairro de Tambiá.

O ouvidor-geral foi esco-
lhido pelo Conselho Superior 
da Defensoria Pública para um 
mandato de dois anos. A cria-
ção da Ouvidoria representa 
um avanço da atual gestão, 
comandada pelo defensor ge-

ral Vanildo Oliveira Brito, pois 
esse é um mecanismo inova-
dor de participação social que 
não havia no órgão.

Equipe pronta
A equipe da Ouvidoria 

está pronta para receber 
denúncias, reclamações, su-
gestões e elogios tanto do 
usuário, como também de 
defensores públicos, servi-
dores e estagiários na busca 
de alternativas para que o 
acesso à Justiça seja um ca-
minho de garantia de direi-
tos e exercício da cidadania.  

De acordo com o ouvidor-
geral Júlio Vanildo, as recla-
mações feitas com relação ao 
trabalho do defensor público 
serão comunicadas à Corre-
gedoria, que abrirá um proce-
dimento investigativo. Se for 
reclamação com relação a al-
guma falha de servidor ou esta-
giário, a demanda será levada 
ao conhecimento do defensor 
público geral, que tomará as 
devidas providências.

Ouvidoria do Estado 
começa a funcionar

Na DEFENsOria PÚBLiCaDetran-PB abre 
mais 100 vagas 
em CG para 
psicotécnicos

O superintendente do 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB), Aris-
teu Chaves, determinou a 
abertura de mais 100 vagas 
semanais, a partir de hoje, 
para a realização de exa-
mes psicotécnicos no mu-
nicípio de Campina Grande, 
em nova clínica credenciada 
pelo órgão. 

Com a medida, já somam 
300 novas vagas, criadas des-
de a semana passada, para 
atender a demanda reprimi-
da em razão do descredencia-
mento das clínicas que não se 
adequaram às mudanças es-
tabelecidas pelo Contran/De-
natran, gerando problemas 
de ordem contratual. 

A Clínica de Psicologia 
de Campina Grande (Psiclin) 
fica localizada na Rua Pedro 
Otávio de Farias Leite, 333, 
Jardim Paulistano, naquele 
município. Os 100 novos tes-
tes serão realizados no turno 
da manhã.

Iluska Cavalcante
Especial para A União

O promotor João Arlindo Corrêa Neto se reuniu com o procurador João Bernardo da Silva



Cientistas criam novo
método que destrói os 
ovos do mosquito da zika

Página 11

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 14 de abril de 2016

Câmara iniciará votação pelo Sul

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), decidiu 
ontem que a votação do pro-
cesso de admissibilidade do 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff começará pe-
los deputados do Sul do País, 
estado por estado, até chegar 
aos da região Norte. Na inter-
pretação que fez do parágra-
fo quarto, do Artigo 187, do 
Regimento Interno da Câma-
ra, Cunha definiu que, dentro 
de cada Estado, a chamada 
seguirá a ordem alfabética. 
Com isso, o primeiro depu-
tado a manifestar o voto será 
Afonso Hamm (PP-RS). A de-
putada Shéridan (PSDB-RR) 
será a última a votar.

A decisão de Cunha foi 
lida na sessão dessa quarta-
-feira pelo primeiro-secretá-
rio da Casa, deputado Beto 
Mansur (PRB-SP). “Não há 
razão lógica e jurídica para 
aplicar, agora, o procedimen-
to definido no caso [do ex-
-presidente Fernando] Collor 
[de Mello] para a chamada 
nominal por ordem alfabéti-
ca dos nomes dos deputados. 
Para evitar dúvidas, consi-
dero importante dizer que o 
processo de votação da co-
missão especial, a ser segui-
do pelo plenário, não foi ob-
jeto de apreciação da ADPF 
378, pelo Supremo Tribunal 
Federal, porque se trata de 
questão, indiscutivelmente, 
interna corporis, insuscetível 
de apreciação jurisdicional”, 
disse Cunha na justificativa.

Deputados da base alia-
da ao governo criticaram a 
decisão e acusaram o presi-
dente da Câmara de tentar 
manipular o resultado da 
votação para criar um efeito 
pró-impeachment, influen-
ciando a votação dos últimos 
a serem chamados. Na avalia-
ção dos governistas, a chama-
da deveria ser iniciada pelos 
estados da região Norte.

Presidente da casa, deputado 
Eduardo Cunha, disse que 
consultou o regimento

ProCesso de IMPeACHMeNT

Ivan Richard
Da Agência Brasil

“Em nenhuma medida 
está previsto no Regimento 
da Casa que essa alternân-
cia [da ordem da chamada 
dos estados] se dê entre 
uma votação pretérita e a 
votação atual. O que exigi-
mos é que o regimento seja 
cumprido e no sentido de 
que, na mesma votação, o 
presidente chame um Esta-
do do Sul e um do Norte”, 
afirmou a deputada Maria 
do Rosário (PT-RS).

Ao fundamentar a deci-
são, Cunha alegou que iniciar 
a votação pelos deputados 
dos estados da região Sul não 
fere o regimento. Em relação 
à expressão que consta no 
regimento “alternadamente, 
do Norte para o Sul e vice-
-versa”, o presidente da Casa 
argumentou que a alternân-
cia poderia dar a entender 
que, caso fosse chamado um 
deputado de um Estado do 
Norte, o seguinte seria de um 
Estado do Sul.

“Ocorre, no entanto, que 
não foi essa a interpretação 
que prevaleceu durante to-
dos esses anos. A orientação 
que se firmou é que essa al-
ternância entre Norte e Sul 
seria entre votações, distin-
tas, e não na mesma”, diz tre-
cho da decisão de Cunha lida 
pelo primeiro-secretário.

Ainda na justificativa, 
Eduardo Cunha citou uma 
votação por chamada nomi-
nal, ocorrida em 2001. Na 
ocasião, os deputados foram 
chamados do Sul para o Nor-
te, e a votação foi iniciada 
pelo deputado Alceu Colla-
res, do Rio Grande do Sul. Em 
outra votação, em 15 de feve-
reiro de 2005, acrescentou 
Cunha, houve nova votação 
com chamada nominal, ini-
ciada pelo Norte, com o de-
putado Alceste Almeida, de 
Roraima.

“De 2005 até hoje, não 
houve nenhuma votação que 
tenha adotado o mesmo pro-
cedimento [chamada nomi-
nal]. Logo, a próxima votação 
com esse mesmo procedi-
mento deverá seguir a ordem 
de chamada dos deputados 
do Sul para o Norte”, concluiu 
o presidente da Câmara.

Em pronunciamento na cerimô-
nia que marcou ontem a renovação 
do contrato do Terminal de Contêine-
res de Paranaguá, a presidente Dilma 
Rousseff afirmou  que, caso o impe-
achment seja derrotado neste fim de 
semana na Câmara dos Deputados, vai 
propor um “grande pacto” com todos 
os segmentos da sociedade para su-
perar a crise e retomar o crescimento 
econômico.

Segundo ela, apesar das incer-
tezas do momento atual, o governo 
não tem deixado de trabalhar “um só 
minuto”; continua trabalhando para 
cumprir suas metas. “Estamos fazen-
do parcerias com o setor privado para 
investir em infraestrutura, visando a 
geração de empregos”, disse.

“Trabalharei todos os dias até o 
final do meu mandato, em 31 de de-
zembro de 2018. É por esse compro-
misso que estamos lutando sem des-
canso para superar o golpe na forma 
de impeachment sem crime, que estão 
imputando ao País”, disse.

Dilma também disse ter certeza 
que os brasileiros estarão ao seu lado 
na votação do impeachment. “Vamos 

vencer a batalha contra o golpe, que 
é o impeachment sem base legal. A 
partir da próxima semana, com essa 
página virada, nós vamos iniciar a re-
pactuação das condições para superar 
a crise e retomar o crescimento”.

De acordo com a presidente, o 
governo dará continuidade às ações 
que tem desenvolvido e chamará o 
país para o que chamou de “grande 
pacto”. “Um diálogo nacional, em 
todos segmentos, não só político, 
mas com empresários, trabalhadores 
e todos os que querem um País me-
lhor”, afirmou.

Durante a cerimônia, o ministro 
da Secretaria de Portos, Hélder Barba-
lho, mostrou dados que indicam que 
o setor portuário tem crescido no País. 
Em meio a notícias de que partidos da 
base aliada têm se afastado do gover-
no, e anunciado que votarão pelo im-
peachment da presidente, Barbalho 
deu apoio a Dilma.

“Nos portos, não há crise. Os nú-
meros mostram que desde 2003 cres-
cemos 70% na movimentação portu-
ária no Brasil. Projetamos até 2042 
crescermos 103% na demanda de mo-
vimentação portuária no Brasil. Me 
orgulho de fazer parte da sua equi-
pe”, afirmou, dirigindo-se a ela.

Presidente vai propor diálogo nacional

Nesta sexta-feira (15), 
os trabalhos serão abertos 
com a fala dos autores da 
denúncia e a manifestação 
da defesa da presidente Dil-
ma Rousseff. Será concedido 
prazo de 25 minutos para 
ambas as partes. Depois dis-
so, cada um dos 25 partidos 
com representação na Câma-
ra e os líderes da maioria e 
da minoria terão uma hora 
para discussão. Esse tempo 
poderá ser dividido com até 
cinco parlamentares, inde-
pendentemente do tamanho 
da bancada.

Pelo cronograma, serão 
necessárias, pelo menos, 28 
horas para a discussão inicial. 
Com isso, a discussão iniciada 
na sexta poderá se prolongar 
até as 13h de sábado (16), 
ultrapassando o horário pre-
visto por Cunha para início da 
sessão deste dia, 11h. Os tra-
balhos no sábado começam 
com a fala dos deputados que 
se inscreverem no dia ante-
rior (de 9h às 11h) para dis-

cutir o relatório. No sábado, 
todos os líderes terão direito 
a falar por suas bancadas pelo 
tempo correspondente ao ta-
manho 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 cronograma defini-
do, no domingo, a sessão será 
iniciada às 14h, com a fala dos 
líderes partidários. Em se-
guida, os representantes dos 
partidos terão 10 segundos 
para fazer o encaminhamento 
e orientação da votação.

Autores da denúncia vão falar

A presidente Dilma Rousseff acredita que derrotará o impeachment na Câmara dos Deputados 

FoTo: José Cruz/Agência Brasil Temer quer
se defender 
separado de 
Dilma no TSE 
da Agência Brasil
 

O vice-presidente Michel 
Temer entrou com um pedido 
ontem no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) para que o pro-
cesso que tramita na Corte pe-
dindo a cassação do mandado 
da presidente Dilma Rousseff 
e do vice tenha as responsabi-
lizações de ambos separadas. 
De acordo com a defesa de 
Michel Temer, caso o TSE jul-
gue procedente a ação de in-
vestigação, o vice-presidente 
não deveria receber a mesma 
sanção que Dilma, já que, se-
gundo Temer, as acusações 
são de que somente ela e o PT 
teriam feito arrecadação ilícita 
de campanha.

Os advogados de Temer 
alegam, no pedido, que ele 
movimentou seus próprios 
recursos e, por isso, só pode-
ria ser responsabilizado por 
esta movimentação. Uma das 
argumentações feitas pela 
equipe do peemedebista é 
que o próprio PSDB, ao pro-
por as ações, não apresenta 
acusação referente a Temer 
e, sim, em relação à campa-
nha da petista.

A defesa do vice-presi-
dente também pede que se-
jam extintas duas das qua-
tro ações que tramitam no 
TSE sobre o assunto: uma 
representação ajuizada pela 
coligação Muda Brasil e o 
PSDB, e a Ação de Impug-
nação de Mandato Eletivo. 
Quanto às duas ações de in-
vestigação, o pedido é que 
o conceito de “beneficia-
mento absoluto”, segundo o 
qual, Temer também assu-
miu o mandato junto com 
Dilma, seja flexibilizado.

A solicitação foi encami-
nhada à ministra Maria The-
reza de Assis, que é a atual 
corregedora-geral Eleitoral 
e responsável pela relatoria 
dos quatro processos.

André richter 
Da Agência Brasil  

A segunda instância da 
Justiça Federal derrubou on-
tem decisão que suspendeu 
a nomeação do ministro da 
Justiça, Eugênio Aragão. A 
decisão, em caráter liminar, 
foi proferida pelo presidente 
do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF-1), desem-
bargador Cândido Ribeiro, e 
atendeu a pedido da Advoca-
cia-Geral da União (AGU).

Na terça-feira (12), a juí-
za federal Luciana Raquel To-
lentino de Moura, da 7ª Vara 
Federal no Distrito Federal, 
atendeu a pedido de um advo-
gado que entrou com ação po-
pular para barrar a nomeação 
de Aragão, que é subprocura-
dor da República licenciado.

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Michèlle Canes 
Da Agência Brasil 

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Ricardo Lewandowski, con-
firmou para a próxima quar-
ta-feira (20), o julgamento 
da liminar que suspendeu a 
posse do ex-presidente Lula 
como ministro da Casa Civil, 
no último dia 18 de março. A 
informação foi dada pelo ad-
vogado-geral da União, José 
Eduardo Cardozo, depois de 
se reunir com Lewandowski, 
ontem, para tratar do assun-
to. A liminar foi concedida 
pelo ministro Gilmar Mendes 
num mandado de segurança 
impetrado pelo PSDB e o PPS, 
sob a alegação de que o obje-
tivo de Lula era obter foro pri-
vilegiado no STF e escapar do 

juiz Sérgio Moro, responsável 
pelos processos da Operação 
Lava Jato na 13ª Vara Federal 
de Curitiba.

“Na verdade, eu vim con-
firmar com o ministro Lewan-
dowiski se estaria realmente 
pautada a questão do manda-
do de segurança que envolve 
a nomeação do presidente 
Lula. Ele me confirmou que 
será votado no dia 20 e eu já 
o informei que há interesse 
da AGU em fazer manifesta-
ção oral”, disse Cardozo aos 
jornalistas no fim da reunião. 
Segundo Cardozo, a manifes-
tação no julgamento será fei-
ta porque a Advocacia-Geral 
da União (AGU) está defen-
dendo um ato da presidente 
Dilma Rousseff.

O ministro também foi 
questionado pelos jornalis-

tas a respeito do processo de 
impeachment da presiden-
te Dilma Rousseff. Cardozo 
disse que a AGU ainda está 
analisando se vai demandar 
o STF sobre o tema. “Esta-
mos analisando cada passo, 
cada momento para verificar 
a adequação da propositura 
de alguma demanda frente ao 
STF. Por ora, não temos ne-
nhum posicionamento”, disse. 
O ministro disse que consi-
dera a possibilidade de que a 
própria Câmara considere o 
relatório inválido.

“Estamos considerando a 
possibilidade da Câmara  reco-
nhecer a invalidade do relató-
rio, mas, por óbvio, essa é uma 
questão que vai sendo analisa-
da pela AGU para que, na hora 
certa, e se for o caso, possamos 
judicializar a matéria”

Julgamento da posse de Lula 
acontece no dia 20 deste mês

LewANdowskI CoNFIrMA TRF derruba 
decisão sobre 
a nomeação 
de ministro 
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Democracia: 
uma novela brasileira

Na segunda metade do sec. XIX, o historiador Henry 
Adams publicou nos Estados Unidos uma novela cujo título 
era “Democracia” (Democracy: an american novel), centrada 
nos personagens Madeleine Lee, uma rica viúva de Nova 
York, culta e cansada de filantropia, desejosa em conhecer os 
segredos do poder de Washington D. C. e o senador, aspirante 
a presidente, Silas Ratcliffe, líder do senado americano, orador 
habilidoso e versado em manobras políticas. “Democracia” 
é uma caricatura da cena política estadunidense de fins do 
sec. XIX, norteada pela busca do poder, ambição, mentiras, 
corrupção e muito jogo de cena. Se alguém quiser conhecer o 
que se passa na vida política e institucional de um país, veja 
o que os escritores de lá escreveram naquele período. Henry 
Adams foi um historiador e novelista de primeira linha, de uma 
família de políticos que remonta ao presidente John Adams, 
conheceu por dentro a cena política americana da época.

A política tem muito de novelesca, pois uma sucessão de 
fatos que ganha inteligibilidade através da narrativa, narrativa 
que é delineada, recortada pelos meios de comunicação. Os 
jornalistas que não criam os fatos políticos, têm, por sua vez, 
o poder de lhe dar significação. Um texto é uma máquina 
de interpretação, Umberto Eco, em lector in Fabula, chega a 
dizer que o que caracteriza um texto é o não dito, as lacunas 
que todo texto propositalmente tem, o que força o leitor a 
suprir essas lacunas, cooperando na construção da narrativa, 
fazendo opções hermenêuticas e também construindo o 
texto. Assim não se pode desprezar o papel ativo que tem 
o público que consome essa narrativa novelesca da política 
brasileira. Acreditar nos superpoderes da “grande mídia” e sua 
capacidade de manipulação das massas, como o flautista de 
hamelin, é desprezar o papel que o “leitor” tem na construção 
dessa narrativa política.

A novela política brasileira é uma narrativa “polifônica” 
como diria M. Bakhtin, com várias vozes e personalidades. 
Alguns personagens seguramente se inscrevem no rol de 
uma narrativa maior, a historiográfica. O juiz sóbrio, sério, 
técnico e impressionantemente produtivo Sérgio Moro que 
ao exercer seu trabalho com dedicação, desconstruiu um 
esquema complexo de corrupção que operava no coração da 
República. Um consórcio criminoso de políticos do primeiro 
escalão, que vai de legendas históricas como José Dirceu, 
outrora paladino da democracia, ao ex-líder do governo no 
senado, o hoje delator Delcídio do Amaral. Para que não 
se acuse a Operação Lava Jato de seletiva e partidária, ela 
tem “pego” políticos de várias agremiações partidárias e 
matizes ideológicos. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha 
parece um personagem saído de “O Príncipe” de Maquiavel, 
com a sua inquestionável virtù no sentido maquiaveliano, 
frio, racional, amoral, articulado e eficiente em seu único 
propósito: manter-se no poder. O escritor W. J. Solha chega 
a ver em Cunha o personagem shakesperiano Henrique IV, 
em seu aspecto físico. Para outros, Eduardo Cunha é um 
gênio das chicanas regimentais. O presidente do Senado 
Renan Calheiros não fica atrás, sendo até mais habilidoso em 
matéria de sobrevivência política, moralmente desvirtuado, 
é conhecido de longa data como uma figura lisa, ensaboada, 
difícil de ser “pego” e eterno amante do poder. No olho do 
furacão político está uma mulher, a presidente Dilma que 
se notabilizou por sua pobreza retórica, compensada por 
um espírito aguerrido de quem guarda um passado de 
resistência política, para a esquerda, de guerrilheira e fora 
da lei para a direita. E aquele que talvez seja o personagem 
cardinal, o ex-presidente Lula, que depois da divulgação 
dos audios com a atual presidente ficou bem claro por 
pronomes e adjetivos quem realmente exerce o poder nessa 
história, atentando que para fins narrativos e novelísticos a 
legalidade ou ilegalidade da divulgação é uma questiúncula, 
pois o “leitor”, “receptor”, já leu, interpretou e julgou o fato 
político. O ex-presidente nominal e presidente de fato, Lula, 
paira como uma sombra no intercurso dessa narração, 
mobilizando paixões, simpatizantes e antipatizantes, ele é o 
“homem do poder”, o Silas Ratcliffe dessa narrativa coletiva, 
com sua capacidade de mobilizar pessoas e paixões?!

A Democracia do segundo mandato Dilma, nossa 
novela brasileira, só em sua superfície se move por matizes 
ideológicos, categorias como direita e esquerda são meros 
simplificadores interpretativos de uma trama actancial mais 
profunda, assim como a novela de Henry Adams, o que estão 
em jogo são valores, a sociedade brasileira está purgando 
seus demônios (políticos), vivendo uma transição de padrões 
éticos. Os dualismos maniqueistas só estão e sobrevivem na 
superfície da narrativa, associar a esquerda com o mocinho e 
a direita com o bandido é digno de uma inteligência infantil 
ou do leitor ingênuo. Quem tentar ler essa história com os 
marcadores teóricos do sec. XVIII, quando essas expressões  
(direita e esquerda) surgem, comete o mesmo erro de quem 
tenta reduzir tudo a uma novela estadunidense do sec. XIX, 
a novela brasileira do sec. XXI é polifônica, coletiva, e na 
linha da semiótica peirceana segue o curso de uma “semiose 
ilimitada”, onde o interpretante final dessa narrativa é tão 
emocionante como imprevisível.

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Proposta de renegociação de dívidas 
dos estados enfrenta resistências
Oposição de servidores e 
decisões liminares do STF 
alteraram cálculo dos juros

Após três meses de dis-
cussão com governos esta-
duais para chegar a um acordo 
sobre o pagamento da dívida 
dos estados, a renegociação 
proposta pelo Ministério da 
Fazenda esbarra em dificulda-
des, como a oposição de ser-
vidores públicos e decisões li-
minares do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que alteraram o 
cálculo dos juros.

A proposta do governo, 
que prevê contrapartidas fis-
cais dos estados, está no Pro-
jeto de Lei Complementar 257, 
que tramita no Congresso Na-
cional. O projeto prevê alonga-

mento do prazo da dívida dos 
estados de 30 para 50 anos, 
com a assinatura de um termo 
aditivo com a União.

Os estados que aceitarem 
o acordo terão de tomar medi-
das de ajuste fiscal, sendo que 
diversas mudanças provocam 
impacto para o funcionalismo. 
Entre elas, o congelamento de 
reajustes acima da inflação e a 
suspensão de novas contrata-
ções por dois anos.

Os servidores queixam-
se também do aumento da 
alíquota da Previdência e da 
criação de um regime de con-
tingenciamento que prevê, no 
último estágio, programas de 
demissão voluntária.

Segundo o ministério, o 
alongamento proporcionará 
redução no valor da parcela. 
Os estados mais endividados 
podem pleitear um desconto 
adicional de 40%. Para isso, 

terão de cortar em 20% a des-
pesa mensal com cargos sem 
concurso público e limitar as 
despesas com propaganda a 
50% da média dos últimos 
três exercícios.

O ajuste, no entanto, é re-
jeitado por servidores. Ontem, 
diversas entidades sindicais 
organizaram protesto em fren-
te ao Ministério da Fazenda. 
Entre elas a Central de Sindi-
catos Brasileiros, a Confede-
ração dos Servidores Públi-
cos do Brasil, a Confederação 
Brasileira de Trabalhadores 
Policiais Civis, a Federação Na-
cional dos Policiais Federais e 
o Sindicato dos Policiais Civis 
do Distrito Federal.

Cosme Nogueira, diretor 
da Central de Sindicatos Bra-
sileiros, afirma que a renego-
ciação nos termos do governo 
Federal é “inadmissível”. “Que 
tenha que renegociar, olhar a 

situação financeira [dos esta-
dos], ninguém é contra. Mas daí 
a tirar direitos [dos servidores], 
não tem jeito”.

O vice-presidente do 
Sindicato dos Policiais Civis 
do Distrito Federal, Renato 
Rincon, explicou que os ser-
vidores pleiteiam a retirada 
da proposta do governo da 
pauta do Congresso. Hoje eles 
pretendem fazer nova mani-
festação na Câmara dos Depu-
tados. “Faremos mobilização 
no auditório Nereu Ramos [na 
Câmara] para sensibilizar par-
lamentares”, disse.

O diretor da Central de Sin-
dicatos afirmou que o governo 
enviou a proposta ao Congres-
so sem discussão prévia. “O 
governo manda uma proposta 
na calada da noite, sem chamar 
audiência pública e, principal-
mente, em um momento de 
instabilidade política”, acusou.

Mariana Branco
Da Agência Brasil

A Paróquia São Pedro, no 
Distrito Federal, citada na 28a 
fase da Operação Lava Jato 
por ter recebido R$ 350 mil 
da Construtora OAS, também 
obteve doações das Constru-
toras Andrade gutierrez e Via 
Engenharia.

Em nota divulgada on-
tem, o padre Moacir Anastá-
cio de Carvalho, responsável 
pela igreja, diz que, em maio 
de 2014, a Paróquia São Pe-
dro recebeu um depósito de 

R$ 350 mil da OAS por inter-
médio de gim Argello, que é 
frequentador da igreja e foi 
preso anteontem na 28a  fase 
da Lava Jato.

Em junho do mesmo ano, 
a Andrade gutierrez repassou 
R$ 300 mil para a igreja, com 
intermediação espontânea do 
então governador Agnelo Quei-
roz (PT). A paróquia também 
confirma que recebeu doação 
da Via Engenharia, mas não in-
formou data nem valores.

Na nota, o pároco diz que 
os recursos foram doações 
para o evento de Pentecostes 

e outras obras sociais e que 
a paróquia não teve contato 
com os dirigentes das empre-
sas. A instituição diz ainda 
que as doações estão todas 
“contabilizadas e à disposição 
das autoridades”.

“Por sermos uma institui-
ção religiosa, que sobrevive ba-
sicamente de doações, jamais 
celebramos qualquer tipo de 
contrato de prestação de servi-
ços com a Construtora OAS ou 
com qualquer outra empresa”, 
diz a nota.

De acordo com o padre 
Moacir, há 17 anos a paróquia 

realiza o evento Semana de 
Pentecostes e sempre recebeu 
doações para custeio das des-
pesas. Em 2014, um deputado 
distrital integrante da coorde-
nação do evento se ofereceu 
para conseguir patrocinado-
res e pediu a ajuda de gim 
Argello, que então teria procu-
rado a OAS, conta o religioso.

Anteontem, o Ministé-
rio Público Federal no Paraná 
(MPF-PR) informou que “não 
há indicativo de que a paróquia 
tenha participado do ilícito ou 
de que tivesse conhecimento 
da origem ilícita dos valores”.

Paróquia recebeu verba de construtoras
CItADA NA LAvA JAtO

Yara Aquino
Da Agência Brasil

O ministro da Fazen-
da, Nelson Barbosa, ma-
nifestou ontem, em en-
contro com o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Edson Fachin, preo-
cupação com o impacto, 
nas contas públicas, da al-
teração do cálculo dos juros 
sobre a dívida dos estados.

Recentemente, de-
cisões liminares (provisó-
rias) concedidas pela Corte 
foram favoráveis ao Rio 
Grande do Sul e a Santa 
Catarina, que poderão 
fazer o pagamento da 
dívida repactuada com a 

União acumulada  fazen-
do uso de juros simples, e 
não compostos.

“Hoje, eu vim fazer 
uma visita, pedi uma au-
diência com o ministro 
Fachin para apresentar a 
posição da União sobre o 
pleito do Estado de San-
ta Catarina, para explicar 
os principais argumentos 
econômicos e financeiros 
em que se baseia a posição 
da União”, disse Barbosa. 
Para o ministro, o pleito 
de Santa Catarina é equi-
vocado do ponto de vista 
financeiro e gera riscos 
fiscais e macroenômicos 
importantes.

Barbosa teme impactos da mudança
Da Agência Brasil

Nelson Barbosa está preocupado com a alteração de cálculos

FOtO: Wilson Dias/Agência Brasil

O governo do Paraná 
acertou a renegociação de 
sua dívida com a União. O 
termo aditivo de revisão 
foi assinado pelo gover-
nador do Estado, Beto Ri-
cha, em Curitiba. O paga-
mento, que era reajustado 
pelo Índice Geral de Preços 
- Disponibilidade Interna 
(IGP-DI), mais 6% ao ano, 
passa a ser corrigido pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA), mais 4% ao ano, e 
será retroativo a 2013.

Com a renegociação, 
a dívida do Paraná, de R$ 

9,89 bilhões, será reduzida 
em R$ 466,8 milhões. O 
Governo Estadual também 
fará uma economia men-
sal de R$ 16 milhões nas 
parcelas pagas à União.

A origem da dívida re-
mete a um empréstimo de 
R$ 5,6 bilhões da União ao 
Paraná, em 1998. Segun-
do o governo paranaense, 
no ano passado, o Esta-
do já havia pago R$ 13,5 
bilhões, mas ainda devia 
R$ 9,89 bilhões.

“O antigo indexador 
elevou exponencialmente 
as dívidas com a União, o 
que sufocava as finanças 
estaduais”, afirmou o go-
vernador Beto Richa.

Paraná conclui acerto

Servidores do mu-
nicípio e do Estado do 
Rio de Janeiro fizeram 
um ato, na tarde de on-
tem, no Centro Admi-
nistrativo da Prefeitura, 
na Cidade Nova, centro, 
para protestar contra o 
Projeto de Lei Comple-
mentar – PLC 257/16 
– com propostas para 
a renegociação das 
dívidas dos Governos 
Estaduais e do Distrito 
Federal com a União. 

O projeto foi enviado 
ao Congresso Nacional, 
no mês passado, pelo 
Ministério do Planeja-
mento.

Os pontos mais po-
lêmicos da medida são 
o congelamento dos 
salários dos servidores 
e o adiamento de no-
vos concursos públicos, 
além de aumentar as 
alíquotas previdenciá-
rias dos servidores de 
11% para 14%.

O ato foi convoca-
do pelo Sisep-Rio, filia-
do à CSB.

Protestos no Rio
Daniel Isaia
Da Agência Brasil

Flávia Villela
Da Agência Brasil
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Japão ameaça retaliar lançamento
de míssil pelo governo norte-coreano 
As forças de autodefesa 
tomaram todas as medidas 
para qualquer ação militar

As forças da autodefesa 
do Japão (SDF, na sigla in-
glesa) implementaram todas 
as medidas contra o possí-
vel lançamento de um míssil 
pela Coreia do Norte, decla-
rou Yoshihide Suga, o secre-
tário-geral do Gabinete.

A mídia americana infor-
mou na terça-feira (12) que 
os satélites dos Estados Uni-
dos obtiveram a informação 
sobre a intenção da capital 
norte-coreana, Pyongyang, 
lançar o míssil balístico da 
plataforma móvel, consti-
tuindo o seu 15º teste.

“Em razão das SDFs, 
certamente, as instruímos 
ser preparadas para qual-
quer situação, mas não po-
demos especificar o que 
eles farão”, disse Suga no 
seu briefing diário.

O ministro da Defesa 
japonês disse, em 3 de feve-
reiro,  que tinha emitido as 
ordens a abater o míssil co-
reano que ameaçaria a segu-
rança do Japão. “O governo 

japonês deve estar prepa-
rado a proteger as pessoas, 
e nós estaremos comple-
tamente preparados a res-
ponder a qualquer situação 
crítica. Participaremos das 
ações de monitoramento e 
vigilância”, destacou Suga.

O secretário do Gabinete 
reafirmou que Tóquio estava 
monitorando atentamente as 
preparações para os testes 
nucleares da Coreia  do Norte 
e cooperando com os EUA e a 
Coreia do Sul.

 Em 19 de abril, os lados 
devem se encontar em Seul 
para discutir o programa 
nuclear da Coreia que esca-
lou consideravelmente as 
tensões na Península depois 
que a Coreia do Norte reali-
zou o teste da bomba de hi-
drogênio em janeiro e lançou 
o satélite em órbita um mês 
depois de o líder coreano, 
Kim Jong Un, ter provoca-
do acusões em testar o novo 
motor para o míssil balístico 
intercontinental.

O míssil em questão da 
Coreia do Norte, segundo 
o canal americano CNN, é 
capaz de atingir a Costa do 
Pacífico dos EUA, Estado do-
Alasca ou a ilha de Guam, no 
Pacífico.

Da Sputnik

Nova York - O Tribunal 
Federal de Apelações dos Es-
tados Unidos abriu caminho 
ontem para que a Argentina 
liquide suas dívidas e for-
taleça sua capacidade de 
manobra nos mercados in-
ternacionais. A Corte de Ape-
lações do Segundo Circuito 
em Nova York rechaçou as 
demandas dos credores que 
queriam manter as ordens 

judiciais de proteção. Desde 
janeiro, a Argentina fechou 
acordos para pagar US$ 8 
bilhões a credores, incluindo 
fundos dos EUA.

O juiz Christopher Dro-
ney disse, porém, que um 
magistrado de instância 
mais baixa deve adotar me-
didas para determinar se a 
Argentina cumpriu as con-
dições exigidas por ele, an-
tes que a Justiça decida que 
todas as demandas contra o 

país sejam retiradas. As con-
dições incluem totalizar os 
pagamentos acordados.

 Os credores buscaram a 
Justiça americana depois que 
Buenos Aires deixou de pagar 
US$ 100 bilhões em bônus 
em 2001. O país tentou nego-
ciar a dívida em 2005 e 2010, 
mas nem todos os credores 
aceitaram um acordo.

A decisão do painel de 
três juízes foi anunciada 
após eles ouvirem argu-

mentos orais por mais de 
uma hora. Os magistrados 
concluíram que um juiz agiu 
dentro de suas atribuições, 
ao concluir que mudaram 
as circunstâncias relativas 
à batalha de uma década 
na Justiça quando o presi-
dente argentino, Mauricio 
Macri, decidiu deixar o país 
negociar acordos com os 
detentores dos bônus, após 
chegar ao poder em 10 de 
dezembro.

Tribunal americano permite que a 
Argentina volte a acessar mercados

PAGAMENTO DE DÍVIDAS

Da Agência Estado 

Da Agência Estado 

Da Agência Lusa 

Uma equipe de cientistas 
da Universidade de Medicina 
de Cantão, no Sul da China, 
anunciou que conseguiu criar 
embriões humanos resisten-
tes ao vírus HIV, por meio de 
modificação genética.

Segundo o coordenador 
da equipe, Fan Yong, os testes 
feitos em 26 embriões “defei-
tuosos e inaptos a tratamen-
tos de fertilidade” permitiram 
criar quatro embriões imunes 
ao HIV, enquanto os restantes 
mostraram mutações “não 
planejadas”, informou ontem 

um jornal oficial.
O trabalho foi publicado 

no último número do Journal 
on Assisted Reproduction and 
Genetics e detalha que todos 
os embriões foram destruí-
dos no espaço de três dias. É a 
segunda vez que um grupo de 
médicos chineses causa con-
trovérsias com experiências 
sobre a modificação genética 
de embriões. No ano passado, 
uma equipe da Universida-
de Zhongshan, também em 
Cantão, disse ter conseguido 
alterar pela primeira vez na 
história o genoma humano 
em embriões.

Chineses criam embriões
humanos imunes ao HIV

Homem que deu armas 
a terrorista acaba preso

Imigrantes são alvos de 
policiais na Macedônia

ESPANHA CRISE MIGRATÓRIA

A polícia espanhola de-
teve em Rincón de la Victo-
ria (Málaga, Sul da Espanha) 
um homem de nacionalidade 
francesa que forneceu armas 
a Amedy Coulibaly, um terro-
rista que matou cinco pesso-
as nos atentados de janeiro 
de 2015 em Paris.

O francês detido na terça-
-feira, numa operação conjun-
ta da polícia espanhola com 
a Polícia Judiciária francesa 
conhecida, chama-se Antoi-
ne Denive, um traficante de 
armas de 27 anos procurado 
pelas autoridades policiais 
europeias após a Justiça fran-
cesa ter pedido a emissão de 
um mandado de captura e 
detenção. A casa onde vivia, 
perto de Málaga, foi alvo de 
buscas das autoridades.

Devine foi identificado 
como o responsável da rede 
de tráfico de armas que for-
neceu equipamento ao ter-
rorista francês Amedy Couli-

baly, autor dos atentados de 
Paris de 8 e 9 de janeiro de 
2015, contra o jornal Charlie 
Hebdo e contra um super-
mercado judaico.

Denive teria fugido da 
França nas semanas seguin-
tes aos atentados para esca-
par da detenção e se insta-
lou na província de Málaga 
(Andaluzia), a partir de onde 
continuava a desenvolver 
suas atividades ilícitas com 
uma identidade falsa.

O francês agora detido ti-
nha contatos com criminosos 
sérvios que lhe terão forneci-
do as armas e as munições.

Na sua casa em Rincón 
de la Victoria, foram detidas 
outras duas pessoas, de na-
cionalidade sérvia e monte-
negrina. Antoine Denive será 
posto à disposição de um 
juiz da Audiência Nacional, a 
instância especial espanhola 
com jurisdição sobre os cri-
mes mais graves e comple-
xos, como terrorismo e cri-
mes econômicos.

A polícia da Macedônia 
lançou ontem gás lacrimo-
gêneo e granadas com gás de 
pimenta contra uma centena 
de imigrantes que se mani-
festavam ao longo da fron-
teira com a Grécia, três dias 
depois de incidentes seme-
lhantes terem deixado deze-
nas de feridos.

Segundo um repórter 
da agência France Press, a 
polícia lançou o gás quando 
cerca de 100 migrantes for-
çavam a vedação de arame 
farpado em protesto contra 
o fechamento da fronteira da 
Macedônia.

A centenas de metros, do 
lado da fronteira da Macedô-
nia ocorria uma visita oficial 
dos presidentes da Macedô-
nia, Gjorge Ivanov, da Croá-
cia, Kolinda Grabar Kitarovic, 
e da Eslovênia, Borut Pahor, 
ao Centro de Acolhimento de 
Migrantes de Gevgelija.

Quando começaram os in-

cidentes, cerca de 40 policiais 
gregos se posicionaram entre 
a vedação e os migrantes e os 
disparos de gás lacrimogêneo 
pararam rapidamente, segun-
do o jornalista. Os migrantes 
continuaram o protesto.

No domingo (10), pelo 
menos 260 migrantes fica-
ram feridos quando a polícia 
da Macedônia lançou gás la-
crimogêneo contra centenas 
de migrantes que tentaram 
forçar a vedação.

A organização não go-
vernamental Médicos Sem 
Fronteiras disse ter atendido 
migrantes com ferimentos 
provocados por balas de bor-
racha, mas o governo da Ma-
cedônia negou a utilização 
desse tipo de projétil

Os incidentes do último 
domingo foram condenados 
por Atenas, mas Skopje res-
ponsabilizou as autoridades 
gregas, acusando-as de pas-
sividade diante da tentativa 
dos migrantes de derrubar 
a vedação.

Da Agência Lusa Da Agência Lusa 

Promotores espe-
cializados no combate 
ao crime organizado 
fizeram uma busca no 
escritório de advoca-
cia Mossack Fonseca 
nessa terça-feira no 
Panamá, em busca de 
evidências de lavagem 
de dinheiro ou de fi-
nanciamento ao ter-
rorismo. A operação 
é realizada após o va-
zamento de documen-
tos sobre dinheiro de 
clientes internacionais 
ricos enviado a paraí-
sos fiscais.

Após a divulgação 
das notícias sobre uma 
série de documentos 
vazados do escritório, 
há pouco mais de uma 
semana, o governo 

panamenho disse que 
investigaria o caso. Em 
comunicado, o escri-
tório da Promotoria 
geral afirmou que o 
objetivo era “obter do-
cumentação ligada à 
informação publicada 
em reportagens que 
estabelecem o uso da 
companhia em ativida-
des ilícitas”. Segundo o 
texto, buscas também 
foram feitas em outras 
subsidiárias da empresa 
no Panamá.

A Mossack Fon-
seca nega qualquer 
irregularidade ao di-
zer que apenas está 
envolvida na criação 
de contas financeiras 
offshore e em compa-
nhias anônimas para 
seus clientes, mas não 
em como essas contas 

Justiça do Panamá 
investiva escritório

LAVAGEM DE DINHEIRO 

FOTO: Reprodução/Internet

O presidente 
da Argentina, 

Mauricio Macri, 
já recebeu o aval 

do Parlamento 
para negociar 

as dívidas com 
fundos abutres 



João Pessoa > Paraíba > quinta-feira, 14 de abril de 2016Publicidade
12 A UNIÃO 



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 14 de abril de 2016

Página 10

DO traz regras para a 
obtenção da Carta Minha 
Casa, Minha Vida

13

Hábito saudável desde a infância é aliado do combate

Doenças renais
As doenças renais, que 

atingem cerca de 10% da po-
pulação mundial, merecem 
atenção especial desde a in-
fância. É o que alerta o nefro-
logista do Complexo Hospi-
talar Edmundo Vasconcelos, 
Jorge Portela. “É importante 
que os pais evitem levar os 
filhos em fast foods e incen-
tivem uma alimentação mais 
saudável rica em fibras, fru-
tas, verduras e legumes. Além 
de estimular o consumo de 
água”, recomenda.

Para o especialista, é 
fundamental que as pessoas 
desenvolvam o hábito da pre-
venção e incluam nos check 
up anuais a dosagem de crea-
tinina no sangue ou na urina, 
exame que diagnostica vários 
problemas renais.

Apesar de não apresentar 
sintomas nos estágios iniciais, 
o nefrologista destaca que 
há alguns sinais que podem 
ser indicativos de problemas 
renais, como alteração da co-
loração da urina (sugerindo 
perda de sangue), presença 
de espuma na urina (sugerin-
do perda de proteína), incha-
ço e diminuição de volume 
urinário. No entanto, muitos 
portadores da doença buscam 
orientação médica apenas 
quando o funcionamento re-
nal já está comprometido.

“Os rins são responsá-
veis por funções essenciais 
para a vida. São os órgãos do 
sistema excretor e osmorre-
gulador, responsáveis pela 
filtração do sangue e controle 
do volume de água do corpo. 
Atuam também como seleto-
res que limpam as impurezas 
do sangue”, ressalta.

Entre as doenças renais 
mais comuns está o cálculo 
renal ou pedra nos rins, que 
pode atingir até 15% da po-
pulação. O mais alarmante é 
que 5% dos pacientes que já 
tiveram este problema evo-
luem para insuficiência renal 
com necessidade de trans-
plante do órgão.

As três principais causas 
da doença são o diabetes, a 
hipertensão arterial e a glo-
merulonefrite, uma inflama-
ção do glomérulo, unidade 
funcional do rim formada por 
um emaranhado de capilares, 
onde ocorrem a filtragem do 
sangue e a formação da urina.

É importante lembrar 
que insuficiência renal crônica 
não tem cura, mas que, quan-
do detectada em estágio ini-
cial, os medicamentos ajudam 
a gerenciar os sintomas. Nos 
casos avançados, a filtragem 
do sangue por uma máquina 
(diálise) ou um transplante 
podem ser necessários.

FOTO: Divulgação/UEPB

Balada de um poeta cego é o tema do CD de Laurentino, cujo lançamento contará com a presença de vários cantores, compositores e poetas

Na próxima sexta-feira 
(15), o poeta Zé Laurentino 
lança seu novo CD: “Balada 
de um poeta cego”. O evento 
acontecerá a partir das 19h, 
no Museu de Arte Popular da 
Paraíba (MAPP) da Univer-
sidade Estadual da Paraíba, 
localizado às margens do 
Açude Velho, em Campina 
Grande. Na ocasião, haverá 

um sarau com os amigos do 
poeta. Participarão decla-
mando poemas de Zé Lau-
rentino, o poeta e músico 
Amazan, o cantor e compo-
sitor, Ton Oliveira, além de 
Alfrânio Brito, entre outros. 
A festa contará com a pre-
sença de Luizinho Calixto e 
sua sanfona de oito baixos. 
“Balada de um poeta cego” 

é o nono CD de Laurentino. 
Por três anos, o poeta perdeu 
por completo a visão que foi 
restabelecida parcialmente 
no ano passado. É desse pe-
ríodo que vieram os poemas 
inéditos que compõem o dis-
co. “Fiz quatro poemas. Na-
quele período, quando vinha 
um poema novo eu chamava 
a minha filha para escrever 

para mim”. Ao todo, o CD é 
composto por 23 faixas. “De-
clamo, além destes poemas 
novos, alguns versos de can-
tadores cegos como Cesário 
Borges, Aderaldo”, conta Zé. 
Poemas já conhecidos de 
Laurentino completam o tra-
balho. O evento se integra às 
comemorações dos 50 anos 
da UEPB.

Lançamento de novo CD acontece 
amanhã no Museu de Arte Popular

POETA ZÉ LAURENTINO

Estão abertas as inscrições para 
a 38ª edição da Olimpíada Brasileira 
de Matemática (OBM), que busca 
encontrar talentos e contribuir para 
a melhoria do ensino da disciplina 
no País, além de selecionar estu-
dantes para representar o Brasil em 
competições internacionais.

As escolas das redes pública e 
privada podem inscrever seus alu-
nos e indicar o coordenador até o 
dia 31 de maio, pelo site da com-
petição. A competição é aberta a 
estudantes do sexto ao nono ano 
do Ensino fundamental e do En-
sino Médio, divididos em três ní-
veis. Os estudantes de graduação 
também podem participar, e, para 
esse grupo, a inscrição vai até o 
dia 2 de setembro.

A Olimpíada tem três fases: a 
primeira etapa será no dia 17 de ju-
nho, a segunda em 16 de setembro 
e a terceira nos dias 22 e 23 de ou-
tubro. 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 Brasileira de Matemá-
tica das Escolas 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 criada em 1979 
–, é aberta à participação de qual-
quer escola e, por selecionar estu-
dantes para as competições inter-
nacionais, têm provas mais difíceis 
na última fase.

Para Moreira, a OBM tem cum-
prido o papel de estimular a curio-
sidade científica nos jovens, como 
ocorreu com o matemático Artur 
Ávila, primeiro brasileiro vencedor 
da Medalha fields, considerada o 
Prêmio Nobel da Matemática. “O 
Artur Ávila foi premiado na OBM 
desde muito jovem, foi para a Olim-

píada do Cone Sul, ganhou meda-
lha de ouro, depois na ibero-ame-
ricana e na internacional, onde 
ganhou medalha de ouro em 1995. 
Certamente, as Olimpíadas tiveram 
um papel importante para estimu-
lar o Artur a seguir carreira cientí-
fica na área de Matemática e isso é 
verdade para vários dos jovens ma-
temáticos brasileiros em atividade.”

38a OBM já recebe as inscrições
OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA

Escolas das redes 
pública e privada 
podem inscrever seus 
alunos do Ensino 
Fundamental e indicar 
o coordenador até o 
dia 31 de maio

A terceira composição 
do Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT) da CBTU João Pessoa 
entrou em circulação na ma-
nhã dessa quarta-feira. A en-
trega de mais um trem para o 
operação comercial faz parte 
do projeto de modernização 
da Companhia no Estado e 
objetiva oferecer transporte 
com mais qualidade e como-
didade para os paraibanos. 
Ao final do programa, serão 
oito composições de trens 
modernos e mais confortá-
veis trafegando entre as es-

tações de Cabedelo e Santa 
Rita. A previsão inicial era 
que este trem entrasse em 
operação comercial até o 
final do primeiro semestre 
deste ano, mas o trabalho 
eficiente da equipe de manu-
tenção da CBTU João Pessoa 
e os técnicos da Bom Sinal, 
empresa fabricante do novo 
trem, possibilitou a antecipa-
ção da data. A primeira via-
gem do terceiro VLT teve iní-
cio na estação Cabedelo, com 
saída às 9h46 com destino a 
Santa Rita.

A 3ª edição do Festival 
Gastronômico Sabores e Sabe-
res da Costa do Conde (Litoral 
Sul paraibano) tem início no 
próximo dia 21, feriado de Ti-
radentes. O evento deste ano 
vai contar com a participação 
de 21 restaurantes localizados 
nas Praias de Coqueirinho, 
Carapibus, Tabatinga e Jacu-
mã e acontecerá até o dia 8 de 
maio, data comemorativa do 
Dia das Mães. O objetivo dos 
empresários é incrementar o 
turismo durante a baixa es-
tação e valorizar a Gastrono-
mia, associada à cultura para 
estimular a economia local, 
com geração de emprego e 
renda.  Durante os 18 dias do 
festival, os estabelecimentos 
inscritos apresentarão, além 

do seu cardápio diário, novas 
receitas especialmente prepa-
radas para oferecer aos clien-
tes um diferencial. O evento é 
uma iniciativa da Associação 
Comercial, Industrial do Con-
de (ACIC) com a parceria do 
Governo do Estado, por meio 
da Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), Sebrae-PB, ini-
ciativa privada, entre outros. 

 O presidente da ACIC, 
André Neves, destacou que na 
edição de 2016 houve um au-
mento significativo no núme-
ro de participantes (restau-
rantes), assim como nos dias 
do festival. “Passamos para 21 
restaurantes e um período de 
18 dias. No ano passado, foram 
12 dias com a participação de 
12 associados”, afirmou. 

Novo trem da CBTU 
entrou em circulação

3a edição começa dia 21 e 
oferece 21 restaurantes

VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS

FESTIVAL GASTRONÔMICO
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Famílias já podem obter a carta
MinhA CAsA, MinhA VidA

Gestão inovadora é 
tema de curso em JP

Multa do ibama a 
índio é reduzida

Justiça absolve PMs 
acusados de torturar

Conab faz doação de
alimentos a indígenas

PMC empossa o
conselho sobre drogas

O desenvolvimento territorial 
sustentável tem alcançado um grau 
de importância cada vez maior no ce-
nário econômico, político, social, cul-
tural e ambiental, graças, sobretudo, 
ao processo de globalização da atua-
lidade, uma das forças impulsoras das 
mudanças produzidas no nível de con-
sumo da sociedade e no atendimento 
das expectativas do consumidor mo-
derno. Com esse propósito, o Sebrae 
Paraíba formatou o “Curso Formação 
de Empreendedores em Visão Territo-
rial Sustentável”, que terá início hoje, 
das 8h às 12h e das 14h às 18h, no 
Centro de Educação Empreendedora 
do Sebrae, em João Pessoa. 

A Justiça Federal ordenou 
a redução imediata da multa de 
R$ 3 milhões imposta pelo Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama) contra o índio Ti-
móteo Taytasi Wai-Wai, acusado 
de comercializar artesanato com 
penas em Oriximiná, no Oeste do 
Pará. O juiz Érico Freitas Pinheiro 
concordou com o argumento do 
Ministério Público Federal de que o 
valor era desproporcional e deter-
minou que a multa máxima deve 
ser de R$ 1.125,00. A Defensoria 
Pública da União entrou com ação 
pedindo anulação da multa. 

Por decisão do júri popular, três 
policiais militares (PMs) acusados 
de torturar e matar adolescentes no 
Carnaval de 2006 no Recife foram ab-
solvidos na última terça-feira. Os PMs 
Edvaldo Coelho Pereira Magalhães, 
Thiago Jackson Araújo e Weldes Feli-
pe de Barros Silva eram acusados de 
dois homicídios e 11 tentativas de ho-
micídio. De acordo com a denúncia, em 
28 de fevereiro de 2006 os policiais 
teriam usado revólveres para obrigar 
14 adolescentes a atravessar a nado 
o Rio Capibaribe, a partir da Ponte Joa-
quim Cardoso, na Ilha Joana Bezerra, 
no Recife. Como não sabiam nadar, 
dois jovens morreram afogados.

No próximo dia 20, a Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Co-
nab) irá realizar leilão para contratar 
frete para remoção de 476,5 mil 
toneladas de produtos alimentícios. 
Os alimentos serão destinados à 
formação de cestas para indígenas 
dos estados do PA, SP, RO, SC, RS e 
MT.  Os produtos estão armazenados 
em diferentes unidades da Conab e 
devem ser entregues em postos da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) ou 
nas próprias aldeias. A operação está 
detalhada no aviso 64, e relaciona os 
locais de entrega da mercadoria, a 
quantidade, garantias e exigências 
para os participantes. 

A Secretaria de Ação e In-
clusão Social (Semais) realizou, 
nessa quarta-feira, a solenidade 
de posse dos membros do Conselho 
Municipal de Políticas Públicas So-
bre Drogas (Compod),. O Compod 
será composto por 12 membros, 
com seus respectivos suplentes, 
e conta com representantes das 
Secretarias municipais de Edu-
cação, Ação e Inclusão Social, Es-
porte, Cultura e Saúde; Centro de 
Atenção Psicossocial (Caps);  e 
Centro de Referência Especializado 
em Serviço Social (Creas). Também 
compõem o conselho represent-
antes de outros órgãos.

Diário Oficial divulga os 
procedimentos para a 
obtenção do documento

Famílias com renda bru-
ta de até R$ 3,6 mil já podem 
obter a Carta Minha Casa, 
Minha Vida, que informa o 
valor do subsídio que será 
concedido e é apresentada 
ao banco para pedir o finan-
ciamento. O Diário Oficial da 
União publicou ontem porta-
ria do Ministério das Cidades 
sobre os procedimentos para 
a obtenção da carta.

O subsídio para financia-
mento é o valor oferecido pelo 
governo para reduzir a presta-
ção de financiamento da casa 
própria. A carta é obtida pelas 
famílias proponentes de fi-
nanciamento com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) e é emitida 
no portal do programa.

De acordo com a porta-
ria, a carta tem caráter in-
formativo e é obrigatória a 
sua apresentação ao Banco 
do Brasil ou à Caixa Econô-
mica Federal, juntamente 
com documento de iden-
tidade e comprovante de 
rendimento. Na portaria, o 
ministério alerta que ou-
tros documentos poderão 
ser solicitados pelos ban-
cos e a concessão do sub-
sídio estará sujeita à dis-
ponibilidade orçamentária 
e financeira. A validade do 

Kelly Oliveira
Repórter da Agência Brasil

documento é de 90 dias. O 
valor do subsídio é calculado 
a partir de informações pres-
tadas pelo usuário do portal, 
relativas à renda familiar 
mensal bruta e à localização e 
ao valor do imóvel pretendi-
do. Por isso, para a obtenção 
da carta é preciso já ter defi-
nido o imóvel que se preten-
de comprar.

O portal está acessível 
para simular em qual faixa 
de renda se encaixa o propo-
nente e o valor do subsídio a 

que tem direito, desde o úl-
timo dia 4, de acordo com o 
Ministério das Cidades. Para 
as famílias com renda até 
R$ 1,8 mil (Faixa 1), o subsí-
dio é de até 90% do valor do 
imóvel, com pagamento em 
até 120 prestações mensais 
de, no máximo, R$ 270, sem 
juros. Pela faixa 1, também é 
possível fazer um cadastro na 
cidade onde mora e, se aten-
der aos critérios, aguardar o 
próximo sorteio para um em-
preendimento.

No caso das famílias com 
renda até R$ 2,350 mil (Faixa 
1,5), o subsídio é de até R$ 45 
mil, com juros de 5% ao ano. 
A renda de até R$ 3,6 mil se 
encaixa na Faixa 2, com sub-
sídio de até R$ 27,5 mil e ju-
ros de 5,5% a 7% ao ano. Até 
R$ 6,5 mil (Faixa 3) de renda, 
não há subsídio e os juros são 
de 8,16% ao ano. No caso dos 
agricultores familiares e tra-
balhadores rurais, a renda 
anual da família deve ser até 
R$ 78 mil por ano.

Renda anual 
de agricultores 
familiares e 
trabalhadores 
rurais exigida 
pela Caixa é 
de R$ 78 
mil por ano

FOTO: Reprodução/Internet

Interessados em obter o financiamento do Minha Casa, Minha Vida têm que definir em princípio o imóvel que se pretende comprar

Os contribuintes que optaram 
pelo pagamento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa 
de Coleta de Resíduos (TCR) de forma 
parcelada devem comparecer ao Cen-
tro Administrativo Municipal (CAM) 
ou Casas da Cidadania para imprimir 
os boletos referentes a cada parcela. 
Uma opção mais fácil é imprimi-lo 
acessando o Portal do Contribuinte 
disponibilizado pela Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa (PMJP).

De acordo com o secretário da 
Receita Municipal (Serem), Adenilson 
de Oliveira, os carnês entregues no 
início do ano nas casas de todos os 
contribuintes contam apenas com a 
primeira parcela dos tributos, além do 
boleto para pagamento em cota única 
com desconto de 15% e o pagamento 
em cota única sem o desconto. Todas 
as possibilidades de pagamentos já fo-
ram encerradas, exceto o pagamento 
parcelado, que tem parcelas vencen-
do até o mês de dezembro.

“Os contribuintes podem impri-
mir todas as parcelas de uma única 
vez para ficar pagando mês a mês. 
Ao elaborarmos os carnês no início do 
ano, optamos por não imprimir os bo-
letos de todas as parcelas para os con-
tribuintes que escolhem esta modali-
dade de pagamento porque a maioria 
efetua o pagamento em cota única e 
então estaríamos desperdiçando mui-
to papel. Dessa forma economizamos 
aproximadamente um milhão de fo-
lhas por ano”, afirmou o secretário.

Adenilson explica que no atendi-
mento da Serem, localizado no Cen-

tro Administrativo Municipal (CAM), 
em Água Fria, ao lado da recepção, o 
contribuinte pode solicitar os guias de 
pagamento referente a todos os me-
ses de parcelamento. O atendimento 
no CAM acontece das 8h às 14h. Além 
disso, os boletos também podem ser 
adquiridos nos postos de atendimen-
to da Serem nas Casas da Cidadania, 
que funcionam durante todo o dia. A 
terceira opção, através do Portal do 
Contribuinte, é possível no endereço 
é http://joaopessoa.pb.gov.br/pc/. 

De acordo com o valor do im-
posto cobrado para cada imóvel, ele 
pode ser parcelado em até 10 vezes. 
O Calendário Fiscal, definido para este 
ano, determina os dias de vencimento 
de cada parcela e os contribuintes de-
vem ficar atentos para não efetuarem 
os pagamentos após o vencimento, 
com juros e multa. 

Contribuintes de IPTU e da 
TCR devem imprimir boletos

nOs POsTOs dE ATEndiMEnTO E inTERnET

06/05 – 3ª parcela;
07/06 – 4ª parcela;
07/07 – 5ª parcela;
08/08 – 6ª parcela;
08/09 – 7ª parcela;
07/10 – 8ª parcela;
07/11 - 9ª parcela;

07/12 – 10ª parcela;

Calendário Fiscal
de IPTU e TCR

A Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) dis-
ponibilizou, nessa terça-
feira (12),  2.295 bolsas no 
País (mestrado, doutorado e 
pós-doutorado), que já estão 
aptas para utilização pelos 
programas de pós-graduação 
(PPGs) no mês de abril.

As cotas disponibiliza-
das referem-se a 1.024 Pro-
gramas de Pós-Graduação e 
69 pró-reitorias que, nos úl-

timos 12 meses, apresenta-
ram alto nível de utilização 
das bolsas (cerca de 97%). 
Esse percentual é um dos 
principais aspectos na defi-
nição do número de bolsas 
ofertadas. 

A Capes comunica ainda 
que todos os bolsistas conti-
nuam sendo pagos normal-
mente, mantendo assim o 
compromisso com a forma-
ção de recursos humanos 
avançados no País.

Passageiros de três com-
panhias aéreas brasileiras já 
podem usar aparelhos eletrô-
nicos em “modo avião” du-
rante todas as fases do voo.  A 
Avianca recebeu autorização 
da Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) para essa prá-
tica em fevereiro deste ano. A 
TAM foi autorizada em dezem-
bro do ano passado e a Gol, em 
julho de 2015.

A Azul Linhas Aéreas Bra-
sileiras tem autorização para a 
função em voo cruzeiro, mas 
já está com o processo em fase 
adiantada para obter a auto-
rização completa, informa a 
agência. As autorizações estão 
sendo concedidas após a Anac 
ter publicado a Instrução Su-
plementar (IS) nº 91.21-001, 
que há pouco mais de um ano 

simplificou os processos de so-
licitação da permissão.   Os pas-
sageiros da Gol foram autoriza-
dos a utilizar seus aparelhos 
celulares para fazer chamadas 
(modo transmissão) após o 
pouso, assim que as aeronaves 
iniciam os procedimentos de 
táxi para o pátio.

Os aparelhos em “modo 
avião” permitem ao usuário 
utilizar quase a totalidade das 
funções do equipamento. A 
função bloqueia, no entanto, a 
transmissão de sinais, wi-fi e 
bluetooth que podem causar 
interferências nos sistemas da 
aeronave. É importante ficar 
atento aos avisos de segurança 
dos comissários de bordo, pois 
eles darão as instruções deta-
lhadas do tipo de operação que 
cada empresa está autorizada.

Capes oferece 2.295 
bolsas de pós-graduação

Anac amplia o uso de 
celular em “modo avião” 

nÍVEL sUPERiOR

dURAnTE VOOs
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Índice em João Pessoa sobe 0,97% no mês de março

Custo de vida
Vendas no varejo 
caem 3,4% em março

As vendas do comércio varejista 
no Brasil caíram 3,4% em março ante 
o mesmo mês de 2015, excluindo 
automóveis e materiais de construção, 
aponta o relatório mensal da Master-
Card, SpendingPulse. “A perspectiva 
de aumento da taxa de desemprego 
piora o ambiente para as vendas de 
varejo. O ambiente atual continuará 
(e) terá forte impacto sobre o setor 
varejista nos próximos meses”, co-
menta Kamalesh Rao, diretor de pes-
quisa econômica da MasterCard Advi-
sors. Segundo a pesquisa, no primeiro 
trimestre deste ano o varejo registrou 
uma retração de 5,3% em relação ao 
mesmo período de 2015. 

Saída de dólares 
supera a entrada

O fluxo cambial do ano até o dia 
8 de abril ficou no vermelho em US$ 
8,527 bilhões ante saldo negativo de 
US$ 10,021 bilhões visto até o dia 1º 
do mesmo mês, conforme divulgou 
ontem o Banco Central. Em igual período 
do ano passado, as entradas supera-
ram os envios em US$ 5,414 bilhões. A 
retirada de dólares pelo canal financeiro 
neste ano até o dia 8 de abril foi de US$ 
17,103 bilhões. Esse resultado no ano 
é fruto de entradas no valor de US$ 
117,576 bilhões e de envios no total de 
US$ 134,678 bilhões. Este segmento 
reúne os investimentos estrangeiros 
diretos e em carteira, remessas, entre 
outras operações.

Aneel expõe ‘farra’ 
de gastos do ONS

O Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), órgão res-
ponsável por gerenciar e garantir o 
abastecimento de energia no Bra-
sil, está longe de aplicar o mesmo 
rigor técnico quando o assunto em 
questão são suas contas e rotinas 
administrativas. Um relatório que 
acaba de ser concluído pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
revela diversos casos de desperdício 
de dinheiro, gastos indiscriminados 
e irregularidades cometidas pelo 
ONS, tudo bancado pelo consumidor 
de energia em sua conta de luz.

Aneel faz leilão de 
linha de transmissão 

CNI revisa projeção de 
queda da economia

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) promove hoje (13), 
na BM&F Bovespa, na capital paulista, 
leilão para contratação de serviço de 
transmissão de energia elétrica em 
20 estados do País. Serão licitados 
24 lotes de empreendimentos, com 
6,5 mil quilômetros de linhas de 
transmissão, localizados nos esta-
dos de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, 
Espírito Santo, Maranhão, Mato Gros-
so, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraí-
ba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Pau-
lo e Tocantins.

A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) revisou para bai-
xo as previsões para o desempe-
nho da economia brasileira este 
ano. A estimativa de queda do 
Produto Interno Bruto (PIB) – a 
soma de todas as riquezas pro-
duzidas pelo País - passou de 
2,6%, na projeção divulgada no 
fim de 2015 para 3,1%, segundo 
o Informe Conjuntural do primei-
ro trimestre de 2016, divulgado 
nessa quarta-feira.

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), mais co-
nhecido por custo de vida, su-
biu em média 0,97% na cida-
de de João Pessoa no mês de 
março em relação a fevereiro. 
Com isso, o acumulado anual 
da taxa foi de 4,65% e nos úl-
timos doze meses de 13,26%. 
Os dados são do Instituto de 
Desenvolvimento Municipal 
e Estadual (Ideme) que regis-
trou elevação de preços em 
quase todos os grupos que 
compõem o estudo, exceto no 
grupo Alimentação.

De acordo com o Ide-
me, o preço dos gêneros 
alimentícios apresentou de-
créscimo de 1,10% no mês 
de março/16, influenciado 
pelas quedas de preços mé-
dios ocorridas nos seguintes 
itens: tubérculos e raízes le-
guminosas (3,42%), frutas 
(2,95%) e hortaliças e verdu-
ras (2,60%).

Destaques 
No item tubérculos e 

raízes leguminosas destaca-
ram-se as baixas de preços 

médios ocorridas em to-
mate (17,78%), macaxeira 
(15,37%) e inhame (9,20%). 
No item frutas caíram os pre-
ços da maçã (7,89%), limão 
(7,38%) e banana (3,24%). 
Os maiores aumentos verifi-
cados no grupo Alimentação 

ocorreram nos itens: pescado 
(12,89%), cereais (6,64%) 
com destaque para os au-
mentos ocorridos em feijão 
mulatinho (10,45%), feijão 
macáçar (6,06%) e feijão ver-
de (4,54%). Outros itens que 
registraram aumentos foram: 

sal e condimentos (5,53%), 
alimentação fora (5,37%), 
óleos e gorduras (4,26%) e 
farinhas, féculas e massas 
(3,18%) onde se destacaram 
os aumentos verificados em 
farinha de mandioca grossa 
(20,98%) e farinha de man-

dioca fina (7,33%).  Já os de-
mais grupos que compõem o 
estudo do IPC em João Pes-
soa: Serviços Pessoais, Ves-
tuário, Transporte e Comuni-
cação, Artigos de Residência, 
Saúde e Cuidados Pessoais e 
Habitação apresentaram ele-
vação de preços entre 1,04% 
e 3,08%.

Serviços
O grupo Serviços Pes-

soais foi o que registrou o 
maior aumento no mês de 
março (3,08%) na capital, 
segundo o instituto. Em se-
guida está o grupo Vestuário, 
que apresentou uma alta mé-
dia de 1,81%. 

Depois vem o grupo 
Transporte e Comunicação, 
com 1,69%; Artigos de Re-
sidência com 1,49%, Saúde 
e Cuidados Pessoais com 
1,22% e, por fim, o grupo Ha-
bitação, que registrou uma 
elevação de preços médios 
de 1,04% no mês de mar-
ço/16. Confira detalhes da 
pesquisa no site do Ideme: 
www.ideme.pb.gov.br.

Preço de pescado puxou para cima o custo de vida da população da capital e teve aumento de 12,89% 

Serasa: Brasil tem 
marca histórica 
de 60 milhões de 
inadimplentes

IBGE diz que 
volume de 
serviços caiu 4% 
em fevereiro

 O número de brasileiros 
inadimplentes atingiu a mar-
ca histórica de 60 milhões de 
pessoas em março, totalizando 
R$ 256 bilhões em dívidas em 
atraso, de acordo com estudo 
da Serasa Experian. O montan-
te representa 41% da popula-
ção com mais de 18 anos e é 
o mais adverso já registrado 
desde o início da série histórica 
da pesquisa, em 2012. Naquela 
ocasião, o número de pessoas 
que não conseguiram honrar 
seus compromissos financei-
ros foi de 50,2 milhões.

Nos três primeiros meses 
de 2016, mais de dois milhões 
de pessoas inadimplentes pas-
saram a fazer parte da lista da 
Serasa. A cada trimestre, cresce 
a quantidade de brasileiros que 
se somam aos já negativados, 
conforme a entidade. “Histori-
camente, a inadimplência ten-
de a crescer mais no primeiro 
trimestre, pela concentração 
de despesas e gastos adicionais 
nessa época. Mas, neste levan-
tamento, os números surpre-
enderam”, admite, em nota, o 
economista Luiz Rabi, da Se-
rasa.

Conforme a pesquisa, 
77,2% das pessoas que estão 
endividadas e entraram na 
lista por falta de pagamento 
recebem até dois salários mí-
nimos; 40% dos 60 milhões de 
inadimplentes recebem entre 
um e dois mínimos; e 37,2% vi-
vem com menos de R$ 880,00. 
Ou seja, as classes com rendi-
mentos mais baixos crescem 
mais do que as outras.

“Os mais afetados são as 
pessoas que praticamente vi-
vem daquilo que recebem, não 
conseguem realizar nenhum 
tipo de reserva ou poupança 
financeira. Quando perdem o 
emprego, quando são atingidas 
pela inflação, são as que mais 
sofrem com os problemas de 
inadimplência”, completa Rabi.

O volume de serviços 
no País teve uma queda de 
4% em fevereiro deste ano, 
na comparação com o mes-
mo período de 2015. Se-
gundo dados da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS), 
divulgados hoje (13) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
os serviços acumulam que-
da de 4,5% no ano e de 
3,7% no período de 12 me-
ses. O recuo de 4% em fe-
vereiro deste ano foi o pior 
desempenho dos serviços 
em meses de fevereiro des-
de o início da série históri-
ca em 2012.

Já a receita nominal 
dos serviços apresentou al-
tas de 1,9% na comparação 
entre fevereiro deste ano 
com o fevereiro de 2015, de 
0,9% no acumulado do ano 
e de 1,2% no acumulado de 
12 meses. A receita nomi-
nal não reajusta os valores 
de acordo com a inflação.

A queda de 4% do volu-
me de serviços em feverei-
ro último foi percebida em 
cinco dos seis segmentos 
avaliados pela pesquisa do 
IBGE. Os maiores recuos fo-
ram observados em outros 
serviços (-6,1%) e serviços 
de informação e comunica-
ção (-5,3%).

Também tiveram que-
das os segmentos de servi-
ços profissionais, adminis-
trativos e complementares 
(-4,3%), transportes, ser-
viços auxiliares de trans-
porte e correios (-2%) e 
serviços prestados às fa-
mílias (-1,4%). A única alta 
foi registrada no agregado 
especial de atividades tu-
rísticas, com crescimento 
de 1,3%.

De acordo com a Receita 
Federal, 28,5 milhões de con-
tribuintes devem entregar 
a declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física até o dia 
29 de abril, data limite para 
acertar as contas com o Leão. 
De acordo com a RF, até a úl-
tima quinta-feira (dia 6 de 
abril), pouco mais de 8 mi-
lhões fizeram a declaração. 
Porém, com algumas inova-
ções, é preciso ficar ainda 
mais atento. 

“Entre elas está a obri-
gatoriedade de informar o 
CPF dos dependentes me-
nores de idade acima de 14 
anos (antes a idade era a 
partir dos 16 anos)”, alerta 
Celso Alves dos Santos, di-

retor da De Biasi Auditores 
Independentes. Além disso, 
profissionais das áreas de 
saúde, odontologia e advoca-
cia que recebem rendimen-
tos de pessoas físicas terão 
de informar à Receita o CPF 
dos clientes para os quais 
prestaram serviços especifi-
camente. 

Antes, o valor era infor-
mado de forma global.

Segundo o diretor da De 
Biasi, “com a nova regra, a 
Receita pretende evitar que 
contribuintes com altas des-
pesas médicas, por exemplo, 
tenham sua declaração reti-
da em malha”.

É preciso estar alerta 
para as demais condições de 

obrigatoriedade da apresen-
tação da declaração do IR, 
entre elas:

- ter recebido rendimen-
tos isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusivamen-
te na fonte, cuja soma foi su-
perior a R$ 40 mil;

- teve a posse ou pro-
priedade de bens ou direitos, 
em 31/12/2015, inclusive 
terra nua, cujo valor total foi 
superior a R$ 300 mil;

- tenha realizado em 
qualquer mês do ano-calen-
dário alienação de bens ou 
direitos e que foi apurado ga-
nho de capital (diferença po-
sitiva entre o valor da venda 
e o de custo de aquisição), su-
jeito à incidência do imposto.

Na reta final, os contribuintes 
devem ficar atentos às inovações

IMPOSTO DE RENDA 

O cardápio do dia a dia 
dos brasileiros está mais co-
lorido com verduras, legu-
mes e frutas, alimentos con-
siderados saudáveis. É o que 
aponta pesquisa, feita pelo 
Instituto Datafolha, para a 
Associação das Empresas e 
Refeição e Alimentação Con-
vênio para o Trabalhador 
(Assert).

O levantamento, produ-
zido entre 14 e 22 de dezem-
bro do ano passado e entre 
6 e 16 de janeiro deste ano, 
abrangeu 51 cidades das 
quais 23 são capitais. Foram 
feitas 4.560 entrevistas com 
proprietários de estabeleci-
mentos ou responsáveis por 
informações sobre preços. 
Os pesquisadores foram a 
restaurantes, bares, lancho-
netes e padarias.

Mais da metade dos 
consultados (56%) acredi-
tam que os clientes estão 
cada vez mais interessados 
no consumo de uma ali-
mentação saudável. Do total 
entrevistado, 53% notaram 
aumento na procura por fru-
tas; 61% observaram que os 
clientes estão comendo mais 
verduras e legumes e 65% 
observaram que cresceu o 
consumo de sucos naturais. 
Já a preferência pela com-
binação do arroz com feijão 
não houve alteração, segun-
do 58% dos consultados.

Preço da comida
Na apuração, foram cole-

tadas informações sobre pre-
ços de 5.436 pratos. Segundo 
o estudo, o trabalhador que 
almoça fora de casa pagou 
em média, no começo do ano, 
R$ 30,48 por refeição. O va-
lor é superior à média regis-

trada em 2015 (R$ 27,36%) 
e corresponde a 76,2% da 
renda de um trabalhador 
que recebe salário mínimo. 
Em duas das cinco regiões 
pesquisadas, foi constatado 
um custo por refeição acima 
da média, caso do Sul do País 
(R$ 31,74) e do Sudeste (R$ 
30,93). A região com o me-
nor valor é a Centro-Oeste, 
onde o trabalhador paga, em 
média, R$ 26,73. No Norte do 
País, a refeição custa, em mé-
dia, R$ 28,48 e, no Nordeste, 
R$ 29,18.

No Sudeste, entre as ci-
dades do Estado de São Pau-
lo com a refeição mais cara 
figura Santos, no Litoral, 
com R$ 34,83. O segundo 
maior valor foi constatado 
em Campinas (R$33,01). No 
Rio de Janeiro, aparece Ni-
terói na frente (R$ 37,52) e, 
em Minas Gerais, Belo Hori-
zonte (R$ 24,52).

Cresce procura por alimentação 
saudável no País, aponta pesquisa

VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS

Maria Regina Silva
Agência Estado

Marli Moreira 
 Repórter da Agência Brasil

Vitor Abdala
Repórter da Agência Brasil
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Empresários Inácio Ramos 
Borba, Cleide Fátima Brito 
do Ó e  Walter Madruga, de-
putado Gervásio Mariz Maia 
Filho, executivo Giovanni de 
Paula Marques, procurador 
Francisco Chaves Anjos 
Neto, estudante Aleudinha 
Moura Aquino, cabeleireiro 
Lauro Araújo, Sras. Luíza 
Nóbrega e Célia Duarte.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A atriz Carol Castro que fez 
sedutora personagem na primeira 
fase da novela "Velho Chico", é a 
celebridade mais comentada pela 
imprensa no ranking da PRNewswire.
  Em segundo lugar está a atriz 
Bruna Linzmeyer, da “Regra do Jogo”, 
depois Glória Pires, Camila Pitanga e 
Ana Hickman.

Zum Zum Zum

FOTO: Dalva Rocha

Festejos

FOI COM um 
festivo almoço no 
aconchegante res-
taurante Appetito 
Trattoria, em Tam-
baú, que a dentista 
Patrícia Moreira 
Rabello comemorou 
seu aniversário.

O encontro, or-
ganizado por Rober-
ta Aquino e Roziane 
Coelho levou muitas 
senhoras da socie-
dade para festejar 
a data, com direito 
a fala do colunista 
Gerardo Rabello.

As organizadoras do encontro festivo Roziane Coelho e Roberta Aquino com Patrícia Rabello

“Todos os homens 
têm medo. Quem não 
tem medo não é normal. 
Isso nada tem a ver com 
a coragem”

“Às vezes, o medo é 
um aviso. É como se alguém 
pussesse a mão no seu 
ombro e dissesse: não dê 
mais um passo!”

JEAN-PAUL SARTRE ANNE RICE

    A Avianca Brasil tem desde ontem novo presidente, o executivo Frederico Pedreira. 
Já José Efromovich, sócio e co-fundador da companhia, assumiu a presidência do Conselho 
de Administração.

FOTO: Dalva Rocha

Lúcia Padilha, Terezinha Cavalcanti e Auxiliadora Cardoso

Dia do Café
FOTO: Dalva Rocha

Gerardo Rabello, Eulina Maia, Patrícia Rabello e Cely Furtado na Appetito Trattoria

FOTO: Ednaldo Araújo

O presidente do TJPB, desembargador Marcos Cavalcanti recebeu a visita do general Daniel Dantas 
que fora lhe entregar o convite para as comemorações alusivas ao Dia do Exército que transcorrem 
na próxima terça-feira no 1º Grupamento de Engenharia

Teatro com audio-descrição
ACONTECE hoje e amanhã no Teatro Ariano Suassuna, no 

Colégio Marista Pio X, a apresentação do espetáculo “Dentro-
Fora”, dirigida por Carlos Ramiro Fensterseifer e encenado por 
Liane Venturella e Nelson Diniz, que recebeu o Prêmio Braskem 
e o Prêmio Açorianos de Teatro.

O texto é inspirado em “Hide and Seek”, de Paul Auster e 
a peça é tida como sustentável pois sua montagem consume 
menos de 80% de energia em relação a outras e o cenário é feito 
com madeira de reflorestamento e reutilização de garrafas PET. 
O espetáculo tem entrada gratuita, priorizando alunos do EJA e 
pessoas com deficiência visual, que contarão com audio-descrição.

   Começaram a pré-venda de ingressos para o Ultra Music Festival que vai 
acontecer dias 14 e 15 de outubro no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro. Entre os 
artistas estão confirmados Martin Garrix e Carl Cox.

    A atriz Grazi Massafera será uma ex-garota de programa que se envolve com 
políticos na novela “A Lei do Amor”, que vai substituir “Velho Chico” na Globo. O elenco ainda 
conta com Cláudia Raia, José Mayer e Renato Góes.

COMEMORA-SE 
hoje o Dia Mundial do 
Café e a marca de 
cosméticos O Boticário, 
pioneiro em fra-
grâncias que em sua 
composição agregam 
notas provenientes do 
grão do café, colo-
ca em destaque sua 
linha “Coffee”, que na 
fábrica em São José 
dos Pinhais, no Paraná, 
tem espaço exclusivo.

A linha foi desen-
volvida com tecnologia 
exclusiva, que traz 
a infusão dos mais 
nobres grãos, assina-
da pelos perfumistas 
Francisco Marano e 
Verônica Casanova.

Liberdade e democracia
SERÁ lançado hoje às 18h na Fundação Casa de José 

Américo, no Cabo Branco, o livro “Natureza e Excelência da 
Liberdade e da Democracia”.

A obra, com prefácio de Lucas Berlanza, é assinada pelos 
mestres em Filosofia, Iremar Bronzeado e Washington Alves 
da Rocha (da UFPB), Catarina Rochamonte (da UECE) e pelo 
desembargador do TJPE, Manuel Alves da Rocha.

   O DJ paraibano Kevin Luke vai ser destaque neste sábado no Profana Pub, localizado 
no bairro do Recife, no Centro da capital pernambucana. Com ele estarão também os 
Djs Romero B, André Valença e Octávio Teixeira para a festa Dep Noir naquele espaço.

Cooperação  

A UNIMED JP lança 
hoje o 4o ciclo de plane-
jamento estratégico 
com tema “Cooperação” e 
palestra de Dil Casella, que 
utiliza recursos lúdicos, 
artísticos e muita ino-
vação em suas falas.

A palestra será às 
16h no Teatro Paulo Pon-
tes do Espaço Cultural 
José Lins do Rego.

Declaração 

NESTE SÁBADO,  
16, o Unipê, vai realizar 
o Sabadão do Imposto 
de Renda, que tem por 
objetivo prestar consul-
torias gratuitas para a 
população sobre o preen-
chimento da declaração 
do IR.  O evento faz 
parte de um projeto de 
extensão daquela univer-
sidade, coordenado por 
Paulo César Pereira da 
Silva e Ailza Silva de Lima 
da UBTech Business.

Suco de uva

PRODUZIDA 
no Vale do Rio São 
Francisco, no Sertão 
pernambucano, a nova 
linha de sucos Casa 
de Vinhas é um dos 
destaques da marca de 
alimentos Palmeiron. 
O investimento na 
produção foi de 
aproximadamente 
R$ 1,2 milhões que 
hoje está fabricando 
um milhão de litros de 
sucos por ano.

Projetos de startups
FORAM treze projetos de startups paraibanas aprova-

dos no primeiro ciclo do Edital InovAtiva Brasil, do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e 
desses, seis são de Campina Grande, seis de João Pessoa 
e um da cidade de Santo André.

No País foram selecionados um total de 300 pro-
jetos, onde os cinco melhores projetos avaliados nesta 
fase são de Campina Grande-PB, Goiânia-GO, Timbó-SC 
e Fortaleza-CE. 

Implante capilar

O CIRURGIÃO  
plástico cearense Erik 
Nery, tido como um dos 
principais especialistas 
em implante capilar no 
Brasil, estará em curta 
temporada em João Pes-
sa nos dias 20 a 24.

Membro da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia 
Plástica, ele estará na 
capital paraibana reali-
zando cirurgias no Hos-
pital Moacir Dantas, da 
Unimed João Pessoa.

    Os convites para o Almoço Regional em prol da Amem no salão de eventos do 
Hotel de Trânsito do Grupamento de Engenharia podem ser adquiridos com as patronesses.
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Seleções estrangeiras
voltarão a treinar na
 Vila olímpica Parahyba

SPORT X CAMPINENSE

Decisão começa na Ilha do Retiro
Sem Rodrigão, a Raposa vai 
apostar no atacante recém 
contratado Bruno Correa

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 14 de abril de 2016

O Campinense começa hoje a 
sua caminhada em busca de uma 
vaga para a grande final da Copa do 
Nordeste. A Raposa estreia nas se-
mifinais, às 20 horas, no Estádio da 
Ilha do Retiro, em Recife, contra o 
Sport. A arbitragem da partida será 
de um trio de Alagoas, comanda-
do por José Ricardo Vasconcellos, 
auxiliado por Rondinelli dos San-
tos Tavares e Pedro Jorge Santos 
de Araújo. O jogo de volta entre as 
duas equipes será no próximo do-
mingo, em Campina Grande. 

No Campinense, o técnico Fran-
cisco Diá terá um desfalque impor-
tante. O atacante e artilheiro da 
equipe, Rodrigão, levou o terceiro 
cartão amarelo e vai cumprir sus-
pensão. No seu lugar deverá estrear 
o atacante Bruno Correa, contratado 
recentemente. Nas demais posições, 
o time deverá ser o mesmo que en-
frentou o Treze, no último domingo, 
pelo Campeonato Paraibano.

Diá não esconde de ninguém 
que vai adotar um esquema caute-
loso, tentando anular as principais 
jogadas do adversário, que jogando 
dentro de casa, tem a necessidade 
de vencer para jogar em Campina 
Grande com uma vantagem. “Claro 
que temos que jogar mais precavido, 
contra um grande adversário, e na 
casa dele. Mas o Campinense tem a 
sua forma de jogar e não deverá mu-
dar. Não iremos jogar lá trás espe-
rando o Sport. Vamos também sair 
rápido para o ataque, uma das carac-
terísticas de nosso time para chegar 
ao gol do adversário”, disse Diá.

No Sport, o técnico Falcão tam-
bém deverá ter um desfalque im-
portante. O atacante Túlio Sousa 
não se recuperou a tempo, e não 
deverá ser relacionado para a parti-
da. Por outro lado, ele ganhou uma 
opção para substituir o artilheiro. 
Jonathan Goiano já foi liberado pelo 
Departamento Médico, treinou nor-
malmente e deverá ser escalado. 

Um jogador importante que 
confirmou a sua escalação foi o vo-
lante Mark Gonzaléz. O chileno foi 
a maior contratação do Sport para 
esta temporada, mas ao chegar a 
equipe, sofreu uma contusão séria 
e passou mais de 60 dias longe dos 
gramados. Ele voltou no último do-
mingo, contra o Santa Cruz, quando 
o Leão da Ilha empatou em 1 a 1, no 
Arruda.

Definitivamente legítima, com o 
aval da diretoria da Associação Brasileira 
de Cronistas Brasileiros (ACEB), a APBCE 
(Associação Paraibana de Cronistas Es-
portivos) tem posse de sua diretoria mar-
cada para amanhã, às 19h, no auditório 
da API, de acordo com as informações 
do presidente da APBCE, Eliado Silva.

“Não queremos confrontos com ne-
nhuma outra Entidade. Nosso propósito 
é unir os cronistas esportivos que estão 
desprezados nos últimos tempos. Agra-
decemos aos que estão abraçando esta 
nova filosofia de modernismo que surge 
com a criação da Associação dos Cronis-
tas Esportivos do Brasil”,  disse Elialdo 
Silva, presidente da nova associação de 
cronistas esportivos da Paraíba.

A confirmação do reconhecimen-
to por parte da ACEB aconteceu na 
última terça-feira. “Acaba de ser ofi-
cializada, pelo presidente da ACEB, 
Associação dos Cronistas Esportivos 
do Brasil, Eraldo Leite, a filiação da 

Elialdo Silva e Lima Souto tomam posse amanhã na sede da API
NOVA ASSOCIAÇÃO DE CRONISTAS ESPORTIVOS

Associação Paraibana dos Cronistas Es-
portivos na ACEB, A decisão foi tomada 
de forma colegiada por toda Diretoria, 
que decidiu que no Estado da Paraíba 
nossa associação estará representan-
do a ACEB”, explicou o presidente da 

APBCE, Elialdo Silva logo que recebeu 
comunicado de Eraldo Leite.

 Ainda nessa terça-feira o presiden-
te Eraldo Leite gravou um áudio para a 
nova filiada da APBCE e os novos cronis-
tas esportivos da Paraíba. O presidente 

Elialdo Silva comemorou a decisão com 
alegria dizendo que “agora o cronista 
esportivo vai ter futuro a construir. A 
APBCE conta com cronistas experientes 
e apoia os novos que estão ingressando 
na cobertura de competições esportivas, 
acompanhando o esporte da Paraíba”. 

O presidente da Associação dos Cro-
nistas Esportivos do Brasil, Eraldo Leite 
justifica o motivo de apoiar a APBCE.

“Meus amigos da Paraíba, cronis-
tas esportivos, tenho o prazer de apre-
sentar a nova afiliada da ACEB, a APB-
CE é a 13ª filiada. ACEB é reconhecida 
em todos os Estados, na Confederação 
Brasileira de Futebol de Federações de 
Futebol. Chega das velhas práticas ado-
tadas por outras associações carcomi-
das e envelhecidas, paradas no tempo. 
Quero parabenizar o presidente, Elial-
do Silva e o vice-presidente, Lima Souto 
e todos associados da APBCE, boa sorte 
e vamos juntos nesta luta”, disse Eraldo 
Leite.

Dirigentes da Associação Paraibana de Cronistas Esportivos que serão empossados amanhã

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOTO: Divulgação

Jogadores do Campinense terão uma parada dura  pela Copa do Nordeste na primeira partida decisiva contra o Sport Recife hoje à noite na Ilha do Retiro

Botafogo ainda fará contratações para a Série C
O ciclo de contratações do Bo-

tafogo para a Série C do Campeona-
to Brasileiro ainda não está fechado. 
Quem garantiu isso ontem foi o dire-
tor executivo de futebol, Giovane Mar-
tineli. Segundo ele, é provável que uns 
dois atletas ainda poderão vir para 
atender as dificuldades da equipe, em 
certos setores, e atender as reivindica-
ções do treinador Itamar Schulle.

"Nós estamos trabalhando por 
parte. Renovamos todo o elenco, no 
início do ano, e formamos uma base. 
Acertamos na maioria das contrata-
ções, e a intenção é preservar quem se 
destacou. Aqueles que não se adapta-
ram a forma de trabalhar do treinador 
Itamar, e não renderam o esperado, 
serão substituídos. Já trouxemos qua-
tro novos atletas nos últimos dias, que 
com certeza, vão contribuir e muito 
para a melhora da equipe, nesta reta 
final de Campeonato Paraibano, e iní-
cio de Série C. Ainda faremos algumas 
dispensas, e outras contratações, se 
for necessário", afirmou o dirigente.

Apesar da cobrança da torcida, 
Giovane afirmou que entende a po-
sição do torcedor, mas a diretoria do 
Botafogo está fazendo uma adminis-
tração com os pés no chão, e não vai 
ultrapassar os limites financeiros do 
clube. Segundo ele, o clube recebe 
diariamente propostas de grandes jo-

gadores, mas com salários bem acima 
do que pode pagar o Botafogo. "Temos 
que trabalhar em um patamar que 
possamos honrar nossos compro-
missos. A receita do Botafogo ainda é 
muito pequena, o que dificulta muito 
na hora de contratar bons atletas. Te-
mos que conseguir mais patrocínio e 
aumentar o número de sócios", disse.

Segundo Giovane, o clube não 
vai contratar por contratar. Existe al-
guns critérios para trazer um atleta. 
"Primeiramente, olhamos o critério 
técnico, depois o financeiro, e por úl-
timo, nos informamos sobre o com-
portamento do jogador, dentro e fora 
do gramado. Não adianta trazer um 
craque problema, para tumultuar o 
ambiente no Botafogo. Queremos 
bons jogadores, dentro da realidade 
do clube, e homens de caráter e res-
ponsabilidade", afirmou.

 Após a chegada de João Paulo, 
Mário, Xaves e Danielzinho, Giovane 
afirmou que não tem uma previsão 
para a chegada de novos jogadores, 
nem para dispensa de outros, apesar 
de admitir que ambas situações po-
derão ocorrer. Ele concluiu afirmando 
que o grande projeto é conseguir che-
gar à Série B no próximo ano. "Aí sim 
entraria uma receita considerável de 
televisão, e poderíamos fazer um time 
muito mais forte", finalizou.

GIOVANE MARTINELI

Os jogadores do Botafogo estão focados nos jogos decisivos do Paraibano
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Eventos marcam a contagem
regressiva para as Olimpíadas
Tiro esportivo e natação 
são as atrações deste 
fim de semana no Rio

A Federação Paraibana de 
Futebol deveria convocar os 
presidentes dos seis clubes 
do mata-mata - Botafogo, 
CSP, Campinense, Treze, 
Paraíba e Sousa - para 
traçar metas em relação 
aos jogos de volta porque 
o que tá rolando nas redes 
sociais preocupa um pouco, 
principalmente no quesito 
horário de início de jogos e 
artimanhas para interromper jogos visando bene-
fício para saber resultado de outras partidas. Dias 
atrás em Cajazeiras e Patos a saída da ambulância 
retardou jogos. É preciso chamar o feito a ordem 
para os jogos do dia 24.

Mata-mata

Parada dura para a 
Raposa hoje na Ilha
O Campinense entra em campo hoje para mais uma 

decisão na Copa do Nordeste e não terá vida fácil na Ilha 
do Retiro diante do Sport, palco que guarda boas recor-
dações como em 2013 quando nas quartas de final da 
mesma competição eliminou o Leão em Recife naquele 
memorável 2 a 2. Obviamente que hoje a realidade é ou-
tra, mas não é impossível obter um bom resultado desde 
que a equipe volte a atuar bem, o que não fez no último 
domingo quando só empatou com o Treze e seu principal 
jogador perdeu um pênalti. E por falar em Rodrigão, o 
artilheiro do Brasil vai cumprir suspensão automática pelo 
terceiro cartão amarelo.

Fala-se que Bruno Correa, atacante recentemente 
contratado, será o seu substituto e não Adalgiso Pitbul 
que sempre entrava no lugar de Rodrigão.  Diá quer um 
jogador mais fixo e poderá mudar se necessitar um 
jogador de maior velocidade no segundo tempo. Mas o 
Campinense nos últimos jogos tem caído um pouco de 
produção e a gente espera que hoje seja bem diferente. 
Não sei se os jogadores se contaminaram diante da boa 
campanha e relaxaram, entrando na onda do oba-oba da 
torcida. O fato é que o mês de abril está sendo terrível 
para o Rubro-Negro paraibano.

Até o dia 27 são seis jogos decisisvos já contando 
com o de domingo passado diante do Treze com quem 
terá outro compromisso no dia 24 sem poder perder de 
forma alguma. Tem a Copa do Nordeste nos jogos contra 
Sport hoje e domingo e ainda a Copa do Brasil diante do 
Cruzeiro nos dias 20 e 27. O que se pode esperar hoje na 
Ilha do Retiro? Acho que Diá vai jogar com muita cautela 
tentanto surpreender o adversário que é mais qualificado, 
tem uma folha salarial superior a um milhão de reais e 
com jogadores renomados como Diego Souza. Isso são 
apenas detalhes, mas dentro de campo é bem diferente 
quando se marca bem e é competente nas finalizações. 
O torcedor paraibano vai estar ligado e torcendo por um 
sucesso do Campinense nesse primeiro jogo. Que o resul-
tado nos deixe empolgados para a volta no domingo.

Tem coisas que a gente não consegue entender na justiça. 
Como Guerrero, do Flamengo, foi absolvido da agressão a Ro-
drigo, do Vasco, que levou a pior e pegou um jogo de suspen-
são. O que vou dizer em casa a meus filhos, diria Silvio Luiz.

Guerrero absolvido!

A partir da próxima segun-
da-feira estarei de férias 
e o caderno de esportes 
ficará sob o comando de 
Marcos Lima com Ivo Mar-
ques e Wellington Sérgio no 
apoio, equipe nota 10.

Férias
Amanhã acontece a posse 
dos dirigentes da Associa-
ção Paraibana de Cronistas 
Esportivos que tem a  frente 
Elialdo Silva como presidente 
e Lima Souto como vice. O 
evento será na API às 19h.

Posse

O Governo do Estado vai dar, no próximo sábado, o 
pontapé inicial de mais uma Copa Paraíba de Futebol 
Sub-15 com o desfile de abertura das 30 equipes e ainda 
dois jogos. Tudo vai acontecer no Estádio Almeidão. Essa 
competição foi idealizada pelo saudoso Raimundo Braga, 
um dos grandes desportistas do futebol amador.

Copa Paraíba Sub-15

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Flávia Saraiva é uma das esperanças do Brasil para os Jogos Rio 2016 e disputará o evento-teste que acontecerá entre os dias 16 e 22

A contagem regressiva 
para os Jogos Rio 2016 pas-
sará por uma série de even-
tos-teste, neste mês, para afi-
nar os últimos ajustes para 
o megaevento de agosto. 
Os primeiros foram o Cam-
peonato Sul-Americano de 
Levantamento de Peso, na 
Arena Carioca 1, e  a prova 
da maratona, no centro da 
cidade, disputados no último 
fim de semana. Outras sete 
competições serão realiza-
das ainda em abril, o mais 
movimentado do Aquece 
Rio, e que envolvem o tiro 
esportivo, a natação olímpica 
e paralímpica, a ginástica, a 
esgrima, o polo aquático e o 
handebol.

Amanhã terão início as 

O evento-teste da modalidade será disputado entre os 
dias 16 e 22, na Arena Olímpica do Rio. Esta será a última 
chance de colocar a equipe completa feminina nos Jogos 
de 2016. A tarefa não é fácil já que, ao lado do Brasil, 
outras grandes seleções também buscam a vaga.
Na competição, o Brasil irá contar com Carolyne Pedro, 
Daniele Hypolito, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane 
Oliveira, Milena Theodoro e Rebeca Andrade. A coorde-
nadora da seleção, Georgette Vidor, conta que a equipe 
titular será definida somente um dia antes da competi-
ção. "Vamos definir a ginasta que será reserva no último 
momento. Depende também do que elas irão fazer no 
treinamento de pódio", explicou.
Serão oito equipes participantes e quatro delas garan-
tem a classificação. Além do Brasil, no feminino o even-
to-teste terá a presença da Alemanha, Austrália, Bélgica, 
Coreia do Sul, França, Romênia e Suíça. As brasileiras irão 
se apresentar na segunda subdivisão, a partir das 13h. Na 
segunda-feira (18) será realizada a final por aparelhos 
masculina e feminina.
Caso não se classifique, o Brasil tem direito a colocar uma 
ginasta nos Jogos Olímpicos. No masculino, como o País já 
tem a vaga por equipe assegurada. Irão competir somente 
Arthur Zanetti e Sérgio Sasaki no evento-teste.

Entre 22 e 24 de abril, 212 nadadores paralímpicos de 
19 países vão cair na piscina do Estádio Aquático. O 
evento-teste será o Open Internacional Caixa Loterias 
de Natação Paralímpica. Para receber os nadadores in-
ternacionais, a Seleção Brasileira terá força máxima na 
competição, que será uma oportunidade para atingir os 
índices de classificação para os Jogos.
A presença de grandes nomes da natação de outros paí-
ses promete elevar o nível do Open no Rio de Janeiro. 
“Teremos grandes duelos na piscina no Rio de Janeiro. O 
Daniel Dias terá o americano Roy Perkins como rival, o 
Talisson Glock enfrentará o colombiano Nelson Crispin, e 
ainda teremos o duelo entre os brasileiros Andre Brasil e 
Phelipe Rodrigues na classe S10”, citou Rui Meslin, coorde-
nador de natação no Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

A Arena Carioca 3 receberá entre 23 e 27 de abril o even-
to-teste da modalidade. Serão realizadas disputas na 
espada individual masculina e duas provas por equipes: o 
sabre masculino e o florete feminino.

O Estádio Aquático Olímpico será palco do evento-teste 
de polo aquático, o terceiro do local no mês, de 25 a 29 
de abril. Ao todo, 60 atletas de quatro países (Brasil, Es-
tados Unidos, China e Canadá) participam da competição. 
O evento será fechado ao público e não vale vaga para 
os Jogos Olímpicos.

Os últimos a entrarem em quadra neste mês serão os atle-
tas do handebol, entre 29 de abril e 1º de maio. Estreando 
a Arena do Futuro, o Torneio Internacional Masculino de 
Handebol, no Parque Olímpico da Barra, traz 64 jogadores 
para um amistoso entre quatro seleções de países das 
Américas (Brasil, Estados Unidos, Cuba e Uruguai).

Os 34 eventos-teste realizados até o momento, 14 ape-
nas no início deste ano, serviram para checar as instala-
ções dos Parques Olímpicos da Barra e de Deodoro, além 
de estruturas na Marina da Glória, na Lagoa Rodrigo de 
Freitas, em Copacabana, no Sambódromo, o ginásio Ma-
racanãzinho e o Rio Centro.
O mês de maio encerra a lista de eventos preparatórios 
para os Jogos Rio 2016. O goalball será o último teste do 
Parque Olímpico da Barra. A Seleção Brasileira enfrentará 
as equipes da Finlândia, Estados Unidos e Lituânia - um 
torneio entre os quatro melhores países do mundo no 
esporte.
Em seguida, uma série de três eventos-teste encerra o 
calendário Aquece Rio: o atletismo (14 a 16), o atletismo 
Paralímpico (18 a 21) e o futebol (22) vão alinhar os últi-
mos ajustes para o Estádio Olímpico receber as compe-
tições dos Jogos Rio 2016.

Ginástica artística EsGrima

natação paralímpica

polo aquático

HandEbol

balanço

disputas do tiro esportivo, 
que irá marcar a reinaugu-
ração do Centro Olímpico de 
Tiro – construído para os Jo-
gos Pan-Americanos de 2007 
e a natação, que vai estrear a 
piscina do Estádio Aquático 
Olímpico.

O evento de tiro será a 
reta final de classificação dos 

atletas brasileiros e vai até o 
dia 24 de abril. A equipe de 
nove atiradores (que já con-
ta com seis nomes definidos) 
ficará completa após o Cam-
peonato Mundial de Tiro Es-
portivo, fechado ao público, 
e que promete reunir mais 
de 30 dos 45 medalhistas em 
Londres 2012.

O tradicional Troféu Ma-
ria Lenk de natação, que vai 
até o dia 20 de abril, será a 
primeira competição do Es-
tádio Aquático Olímpico (en-
tregue na última semana). 
O torneio é a última chance 
para os atletas brasileiros se 
classificarem para os Jogos 
Olímpicos.

O novo parque olímpico está pronto para a realização do Troféu Maria Lenk que começa amanhã
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Del Nero defende a transparência
retorno à cbf

Presidente nega que a 
entidade tem problemas 
com o fisco brasileiro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 14 de abril de 2016

Às vésperas de comple-
tar uma semana de seu retor-
no ao cargo de presidente em 
exercício da CBF (Confede-
ração Brasileira de Futebol), 
Marco Polo Del Nero recha-
çou as suposições feitas a seu 
respeito e voltou a defender 
sua manutenção no poder, 
dando garantias com relação 
à transparência e à lisura das 
contas da entidade.

Em entrevista publicada 
pela Folha de S.Paulo nessa 
quarta, Del Nero - que deixou 
o cargo em dezembro, ceden-
do espaço de forma provisó-
ria a Marcus Vicente e, de-
pois, a Antônio Carlos Nunes, 
o Coronel Nunes - reiterou o 
equilíbrio do quadro político 
da CBF aproveitando para ne-
gar todas as acusações.

"Não aceito acusações 
sem provas e muito menos 

ilações sobre fatos não ocor-
ridos. Antes de eu provar mi-
nha inocência, precisam pro-
var minha culpabilidade com 
fatos concretos e não 'achis-
mos'", declarou.

Desde o fim de 2015, o 
dirigente está sob a mira da 
investigação que corre na 
Justiça norte-americana com 
o apoio do FBI. Correm tam-
bém no Comitê de Ética da 
Fifa e na CPI do Futebol, no 
Senado Federal, ações contra 
a figura de Del Nero.

Ao lado de Ricardo Tei-
xeira, ex-presidente da CBF, 
e José Maria Marin - em pri-
são domiciliar nos Estados 
Unidos - o atual mandatário 
é acusado de engendrar um 
esquema de lavagem de di-
nheiro envolvendo direitos 
de transmissão de torneios 
sul-americanos.

No entanto, garante que 
a entidade máxima do futebol 
brasileiro está isenta de irre-
gularidades fiscais. O dirigente voltou à presidência no início desta semana e insiste que não cometeu nenhuma irregularidade no comando do futebol

Fred tem peso técnico, 
a ponto de ser referência 
dentro de campo desde 
2009 no Fluminense. Reúne 
todos os quilates de ídolo, 
o jogador mais amado pela 
torcida e ícone das recentes 
conquistas. Cacife político 
capaz de protagonizar cri-
se com treinador e deixar 
o presidente em compas-
so de espera. E, claro, alto 
custo. Até o fim do contra-
to, em 31 de dezembro de 

2018, o centroavante ainda 
vai consumir R$ 34 milhões 
- um empréstimo a outro 
clube até o final do ano, 
por exemplo, representa-
ria economia de R$ 7,8 mi-
lhões. Não à toa que existe 
uma corrente nas Laranjei-
ras que vê com bons olhos 
a saída do camisa 9, cuja 
multa rescisória é de 5 mi-
lhões de euros (R$ 20,1 mi-
lhões), após a insatisfação 
com o técnico Levir Culpi.   

O “custo Fred” volta 
e meia gerou polêmica. 
Contratado com ajuda da 
Unimed, que pagava parte 
dos direitos de imagem, o 
jogador chegou em março 
de 2009 com vencimentos 
de R$ 460 mil. No auge 
dele e da antiga parceira, 
após o título brasileiro de 
2012, subiu a R$ 1 milhão. 
Valor que ocasionou atra-
sos. O maior deles, revela-
do ao final de 2014 pelo 

jogador, de 20 meses - re-
ferente à parte que cabia 
ao clube dos direitos de 
imagem. O que gerou ne-
cessidade de muita cria-
tividade na gestão Peter 
Siemsen.   

Para manter o astro, 
no rompimento com a 
cooperativa de médicos, 
no começo de 2015, o Flu 
quitou a pendência com 
parte do dinheiro da ven-
da de Conca.

contrato de fred é de alto custo para o flu
R$ 34 MILHÕES ATÉ 2018

Fred está sendo emprestado para o Atlético Mineiro

As previsões da Fifa 
(Federação Internacional de 
Futebol) acreditam que, em 
2019, ano em que será dis-
putado o próximo Campeo-
nato Mundial Feminino, na 
França, "45 milhões de mu-
lheres e meninas estejam en-
volvidas com o esporte". Os 
número foram expostos pela 
diretora de desenvolvimento 
do futebol feminino da enti-
dade, Mayi Cruz Blanco, nes-
sa quarta-feira.

"Uma parte crucial nas 
reformas da Fifa é a deter-

minação de assegurar que 
meninas e mulheres tenham 
a oportunidade de se torna-
rem participantes ativas no 
futebol", disse a dirigente.

A Fifa explicou que, no 
último ano, um recorde de 
130 associações se benefi-
ciaram dos programas de 
desenvolvimento do futebol 
feminino da Fifa e 451 ati-
vidades foram organizadas 
exclusivamente para a moda-
lidade ao redor do mundo.

"Em 2008, somente 22 
associações participaram 

das iniciativas", completou. 
Os dados de 2015 mostram, 
segundo o comunicado, "um 
forte crescimento e o desejo 
de melhorar o acesso de mu-
lheres e meninas ao futebol."

Nos últimos oito anos, 
195 das 209 associações-
membro da Fifa se beneficia-
ram de "pelo menos um dos 
nove programas voltados para 
o tema". Neste ano as previ-
sões indicam que até 140 gru-
pos participarão. Além disso, 
mais de 500 atividades serão 
realizadas pelo mundo.

Fifa acredita que 45 milhões de 
mulheres irão praticar o futebol

FEMININO

Fiji é um país sem tra-
dição alguma no futebol e 
que ocupa somente a 182ª 
posição no ranking da Fifa. 
No Rio de Janeiro, em agosto, 
fará a sua primeira aparição 
em Jogos Olímpicos e é forte 
candidato a ser um saco de 
pancadas.

Mas a seleção deste pe-
queno país da Oceania con-
seguiu um feito impressio-
nante em seu caminho para 
as Olimpíadas. No dia 5 de 
julho do ano passado, em 
partida dos Jogos do Pacífi-

co - competição que serviu 
como qualificatória para a 
Rio-2016 -, anotou 38 gols e 
não levou nenhum. O adver-
sário era a frágil Micronésia. 

O jogo foi válido pela 
primeira fase do torneio, mas 
não foi considerada pela Fifa 
a maior goleada da história, 
pois a Micronésia não é filia-
da à entidade e aconteceu em 
um torneio sub-23. Assim, o 
recorde segue pertencendo 
à Austrália, que fez 31 a 0 
sobre Samoa Americana nas 
Eliminatórias para a Copa do 

Mundo de 2006. Para se ter 
uma ideia da fragilidade dos 
adversários de Fiji nesta par-
tida histórica, dois dias de-
pois a Micronésia conseguiu 
levar 46 a 0 do também inex-
pressivo Vanuatu, seleção 
que acabou superada pelos 
fijianos na final do torneio. 
Após empate em 0 a 0 no 
tempo normal, Fiji ficou com 
a vaga no Rio ao fazer 4 a 3 
nos pênaltis. Vanuatu havia 
protagonizado a maior zebra 
do torneio ao bater a favorita 
Nova Zelândia.

Sem tradição alguma, a seleção 
de Fiji já venceu jogo por 38 a 0

RECORDE

O futebol feminino já vem sendo bem difundido no Brasil, que  a cada dia conquista novos clubes

A seleção de Fiji que vai disputar este ano os Jogos Olímpicos de futebol no Rio de Janeiro

fotoS: reprodução



Seleções dos EUA, Rússia 
e Alemanha, além do Brasil 
farão atividades em junho

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 14 de abril de 201620
tREinAmEntoS

As seleções de nado sincroni-
zado do Brasil e Rússia e de saltos 
ornamentais da Alemanha e Esta-
dos Unidos devem retornar a Paraí-
ba no mês de junho, para os últimos 
treinamentos, visando os Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro, que 
acontecerão no período de 5 a 21 
de agosto. A garantia foi dada on-
tem pelo diretor-geral da Vila Olim-
pica Parahyba, Antônio Meira Leal.

Elas vão realizar atividades na 
Vila Olímpica Parahyba, no Bairro 
dos Estados, em João Pessoa. As 
brasileiras serão as primeiras a de-
sembarcarem em solo paraibano, 
possivelmente em junho, quando 
devem ficar cerca de 10 a 15 dias 
nos preparativos finais. Russos, ale-
mães e americanos podem chegar 
na metade do mês de julho para en-
cerrarem o planejamento antes da 
estreia do desafio internacional.

As quatro seleções estiveram 
nos primeiros meses deste ano no 
Parque Aquático da Vila Olímpica, 
quando utilizaram a boa estrutura 
e a reforma realizada pelo Governo 
do Estado em todos os setores do 
ex-Dede. Outro fator importante 
foi a adaptação do clima, parecido 
com o do Rio de Janeiro, além da 
tranquilidade e hospitalidade dos 
paraibanos. 

O diretor da Vila Olímpica, que 
também é presidente da Federação 
de Esportes Aquáticos da Paraíba 
(Feap), Antonio Meira,  disse que 
aguarda as definições das seleções 
para montar uma estrutura capaz 
de atender as exigências. “Esta-
mos preparados para receber no-
vamente seleções de ponta do es-
porte mundial, afinal, temos uma 
das melhores estruturas do País. 
Aguardamos apenas o período que 
desejam ficar, mas acredito que o 
Brasil será a primeira a chegar”, 
observou. 

Meira ressaltou que competi-
ções nacionais na Vila Olímpica só 
acontecerão no segundo semes-
tre do ano, com tempo para dei-
xar o local preparado para que os 
atletas realizem os treinos finais 
para as Olimpíadas/2016. “Sem-
pre oferecemos o que temos de 
melhor aos convidados que esco-
lhem a Vila Olímpica para quem 
vai disputar o maior evento inter-
nacional da temporada. Será uma 
honra receber novamente atletas 
de grande nível e oferecer toda a 
estrutura aos atletas”, comentou 
Antonio Meira.

Estrangeiros 
de novo na 
Vila Olímpica

Foto: Evandro Pereira
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Continuam abertas as ins-
crições para a etapa regional 
da Grande João Pessoa dos Jo-
gos Escolares e Paraescolares 
da Paraíba 2016. A escola inte-
ressada em participar deve, até 
o dia 30 deste mês, enviar um 
ofício à gerência do Desporto 
Físico da Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), localizada na Av. São 
Rafael, 567, Castelo Branco I, 
na capital. 

Os jogos da 1ª Região en-
volvem escolas estaduais, mu-
nicipais, federais e particulares 
dos municípios de João Pes-
soa, Bayeux, Cabedelo, Conde, 
Alhandra, Santa Rita e Cruz do 
Espírito Santo e o período de 
realização será entre 11 e 30 
de maio. Para este ano, a novi-
dade é que as duas categorias 
(12-14 e 15-17 anos) serão reali-
zadas na mesma edição. 

Inscrições continuam abertas até o próximo dia 30
JoGoS ESCoLARES E PARAESCoLARES

Mary Emanuella vence prova na cidade de Acari

A Paraíba fez bonito em mais uma 
corrida de rua de emancipação do 182 
anos da cidade de Acari, interior do Rio 
Grande do Norte. A competição reuniu 
centenas de atletas, no último final de 
semana e, os dois primeiros lugares, nas 
categorias masculina e feminina, foram 
ocupados por corredores do Estado. 
Adriano da Silva (conhecido como Bode) 
e Mary Emanuella (a Branquinha), am-
bos de Campina Grande, ficaram no lu-
gar mais alto do pódio, na classificação 
geral, nos 10km percorridos.

Adiana “Bode” e Mary Emanuella 
são treinados pelo professor Josa Mo-
ral, o mesmo que revelou Ednalva 
Laureano da Silva (a Pretinha), para 
o cenário esportivo nacional e inter-
nacional. Além dos dois paraibanos, a 
também campinense Mykaellen Pris-
cila garantiu o pódio na classificação 
geral. Ela chegou em segundo lugar. O 
pódio feminino teve ainda Ana Catari-
na, da cidade de Currais Novos/RN, na 
terceira posição.

O pódio masculino, além do pa-
raibano Adriano “Bode”,  foi compos-
to ainda por Maciel Miranda, segundo 
colocado, que representou a cidade de 
Currais Novos/RN e José Adailton, do 
município de Parnamirim/RN.  O even-
to esportivo reuniu corredores de vá-
rios municípios do Rio Grande do Nor-
te e também dos estados da Paraíba, 
Pernambuco e Ceará.

Ontem, em Campina Grande, Mary 
Emanuella, número 1 do Estado em 
corridas de rua, desabou, fazendo crí-
ticas à falta de apoio que vem encon-
trando para continuar praticando o es-
porte que mais ama, bem como contra 
pessoas que ela considera como “falsas 
amigas”. 

Segundo ela, muitas pessoas só 
querem tirar proveito, porém, na hora 
de lhe ajudarem, viram as costas. “Meu 
Deus como minha vida é difícil e que 
ano turbulento está esse pra mim. 
“Que o senhor mim sustente, pois não 
aguento mais”, disse ela, acrescentan-
do que “é muita pressão, muito moído. 
As pessoas não são amigas”, finalizou a 
atleta de Campina Grande.

CoRRiDA DE RUA

“Para que os Jogos fiquem 
mais organizados, este ano, as 
categorias serão disputadas na 
mesma edição. Uma grande 
festa marcará a solenidade de 

abertura no dia 11 de maio, 
no Ginásio da Vila Olímpica 
Parahyba, resgatando os bons 
tempos do maior evento do 
desporto escolar da Paraíba, 

onde haverá homenagens, des-
file das escolas e todo o pro-
tocolo que marca o evento”, 
disse o professor José Hugo, 
coordenador dos Jogos. 

O secretário executivo de 
Esporte, Juventude e Lazer, 
José Marco, lembrou do cres-
cimento dos Jogos nos últimos 
anos. “O avanço começou, em 
2011, quando o Governo do 
Estado uniu os Jogos Escolares 
com os Paraescolares, acaban-
do com a separação que existia 
até então. Em seguida, eles se 
expandiram de 12 para 14 re-
giões, aumentando o número 
de escolas e de atletas partici-
pantes”, frisou. 

Os Jogos Escolares e Pa-
raescolares da Paraíba são rea-
lizados pelo Governo do Esta-
do por meio da Sejel e contam 
com o apoio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE).

O handebol é mais uma modalidade a se fazer presente nos Jogos Escolares

No pódio, a atleta paraibana que venceu no interior do RN

FotoS: Divulgação



Mulheres musicais

Dead Nomads abre show 
dos Raimundos em João 
Pessoa, no dia 22

PÁGINA 23 PÁGINA 24

MÚSICA LITERATURA

Germano Romero relata 
a história e a beleza e a 
arte da Nova Zelândia 
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Livro em HQ sobre 
Anaíde Beiriz será 
lançado hoje na capital

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA - 14 de abril de 2016

Fazendo um passeio pelo repertório da 
Música Popular Brasileira (MPB), do samba 
e da também conhecida como música 
afro-brasileira e americana (black music), 
as intérpretes paraibanas Helo Nascimento, 
Helayne Cristini e Manu Lima se apresen-
tam hoje ao público com show intitulado 
“Mulher Daqui”. O evento, que é uma inicia-

tiva do projeto Oito em Ponto – Arte e Cultura, tem iní-
cio às 20h e será realizado na Vila do Porto, localizado 
no Varadouro da capital. A entrada é aberta ao público 
que queira participar da atividade. 

A proposta do evento é dar continuidade a um tra-
balho já desenvolvido ao longo do ano passado, onde 
foi possível enxergar o potencial de explorar as mais 
variadas segmentações artísticas da Paraíba, grande 
celeiro, e a arte de diversas cidades da região Nordeste 
que contribuem, dia após dia, para construção da iden-
tidade cultural de um povo. 

Dando início às apresentações do show Mulher 
Daqui, a cantora Helo Nascimento, que é paraibana, 
traz para o show suas composições desenvolvidas por 
ela e por seus parceiros musicais. Entre alguns títu-
los podemos destacar as principais como ‘O Samba é 
minha Raiz’, ‘Mensagem de Paz’, ‘Samba Afinadinho’ e ‘A 
mulher no Samba’. 

Segundo a artista, uma novidade para os apre-
ciadores de suas músicas é que, Helo Nascimento 
vem trabalhando o seu mais recente show intitulado 
“Samba Afinadinho”, que contempla os clássicos da 
MPB e do samba. 

Com influências calcadas ainda no berço do vô 
Edmundo, integrante do grupo Saudosa Maloca, a 
cantora cresceu ouvindo a sua tia cantando em rádios 
sob pseudônimo, para manter a sua arte viva e pulsan-
te. Foi dali em diante que a então menina se descobriu 
na música, e tem como maior ícone da era de ouro do 
rádio, a diva Dalva de Oliveira.

Além de ser amante da música brasileira, dos 
batuques afros, Helo Nascimento tem uma queda pela 
Velha Guarda da Portela, e tudo que ela faz impregna a 
sua identidade e alma, assumindo assim, a sua veia de 
cantora e compositora em 2011, sob o apoio de familia-
res e amigos do núcleo sambista da capital paraibana. 
Ainda nesse ano, fez parte do seleto grupo Uskaba, 
fazendo back vocal e, logo mais, tornou-se vocalista da 
banda. Além disso, foi integrante do Batuque de Saia, 
onde além de cantar, era instrumentista.

Outra artista que dará continuidade à noite de 

Lucas Silva
Especial para A União

Helaiyne Cristini está produzindo atualmente um álbum autoral

Helo Nascimento montou um show intitulado Samba AfinadinhoManu Lima, acompanhada da “Sensualidade Nagô” traz a identidade Black Music Brasil no show

Show “Mulher Daqui” celebra a 
abertura do projeto Oito em Ponto

n Show “Mulher Daqui”
n Atrações: Helo Nascimento, Helayne Cristini e Manu Lima
n Quando: hoje
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 20h
n Entrada gratuita

Serviço

apresentações é Helayne Cristini. Também paraibana, 
Helayne Cristini da Silva Borba é uma militante da cena 
musical local que, atualmente, vem preparando um 
trabalho autoral, abordando todas as suas influências 
musicais com um toque de originalidade, beleza e força 
tão marcantes em suas atuações.

Responsável por montar e apresentar em 2012 o 
recital Mulheres Paraibanas, a cantora teve como resul-
tado de sua pesquisa o trabalho de mulheres compo-
sitoras e intérpretes do nosso Estado. Já como cantora, 
foi premiada recentemente como Melhor Intérprete 
no 2º Festival de Marchinha e Músicas Carnavalescas 
da Paraíba, e primeiro lugar com a música Depois da 
Copa, composição dos paraibanos Adilson Medeiros e 
Marcello Piancó.

“A música em minha vida vem desde os ritos fami-
liares e escolares de lazer, sendo ampliada a partir do 
acadêmico, que trouxe para minha rotina a dedicação 
exclusiva à música.”, disse a cantora Helayne Cristini. 

E encerrando a noite de apresentações do projeto 
“Mulher Daqui”, a cantora Manu Lima traz a sua apre-
sentação toda a sua identidade Black Music Brasil. 

Durante a apresentação Manu irá demonstrar ao 
público  músicas paraibanas como, por exemplo, Cara 
Cardíaca” composta pelo artista paraibano Adeildo 
Vieira em 2005. Além disso, na apresentação serão in-
corporadas canções como “Da Boa” (Toni Silva), “Passo 
a Passo” (Matheus Andrade), “Onde é Que tu foi” (Tiago 
Moura), entre outras. 

 “Fomos inicialmente abraçados pelo baixista Da-
niel Pina e mais tarde pelo baixista Matheus Andrade, 
com o projeto inicial intitulado Manu Lima & Banda. O 
resultado dessa mistura foi a identidade Black Music 
Brasil. A banda foi batizada na primeira passagem 
do baterista Toni Ramalho, que classificou o trabalho 
numa linha de “Sensualidade Nagô”, e assim o nome 
foi adotado e abraçado por todos que fazem parte da 
Manu Lima & Sensualidade Nagô”, explicou Manu Lima 
sobre o surgimento do grupo que irá subir ao palco 
com ela. 

FOTOS: Sônia Belizário



No momento em que escrevo 
estas mal traçadas, José Iremar Al-
ves Bronzeado está sendo operado 
no Hospital Memorial São Francisco. 
Vai passar seis horas na sala de ci-
rurgia. Os médicos estão substituin-
do as válvulas de coração de porco 
que transplantaram para Iremar há 
seis anos. Esperava-se que as ditas 
válvulas durassem dez anos, mas 
com essa crise que assola o País só 
duraram seis. Lem-
bro-me quando dei a 
notícia das válvulas 
de porco a Murilo 
Campelo (in memo-
riam), nosso amigo 
comum de Brasília: 
“é a personalidade 
mais parecida com 
a humana”, disse o 
gozador.

Não digo que 
seja a personalidade 
mais parecida, mas 
os médicos acham 
que seja o coração 
que mais se asseme-
lha ao do homem. 
Pelo menos é um animal inteligente, 
tanto ou mais que o cachorro. Por 
que não implantam um coração de 
tartaruga, daqueles que duram sé-
culos? Deve ser por algum aspecto 
ligado à intolerância. Vai ver que a 
tartaruga tem uma proteína distan-
te da humana. O fato é que Iremar 
tem um grande coração, sabe-o 
quem o conhece. Eu o conheço de 
perto, de muito perto. 

Iremar foi meu companhei-
ro de farras e me acolheu no seu 
apartamento quando fui tentar a 
vida em Brasília, no tempo em que 
o Pária era casado com Simone 
Dantas. Um casamento que a nossa 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Retrato de Deus

Germano 
RomeroSerpa ganha prêmio de cultura

Bravo!

Crônica

Farolito

Nossa curiosidade pela Nova Zelândia se iniciou 
através do que desta ilha paradisíaca se fala mun-
dialmente: primeiro lugar na lista dos países menos 
corruptos do mundo, um dos mais elevados índices 
de qualidade de vida e de maior respeito à Natureza. 
Povoada pelos polinésios, há centenas de anos, foi 
“descoberto” por um holandês, chamado Abel Tas-
man, e, mais tarde, colonizado pelos britânicos, que 
aqui aportaram com o navegador James Cook.

Depois, a nossa curiosidade se consagrou como 
desejo, quando indagamos às amigas e historiadoras 
Glauce Burity e Diana Galiza, duas autênticas globe-
trotters, sem dúvida, paraibanas das mais viajadas 
pelo mundo afora, qual era o País mais belo visitado 
por elas. Sem titubear, a resposta veio rápida, de 
ambas: “Nova Zelândia”!

Mais tarde, perguntando a outro amigo, um 
alemão de Mainz, cidade vizinha à Frankfurt, idem 
viajante frequente e conhecedor dos cinco continen-
tes, a resposta foi a mesma: Nova Zelândia.

Daí, para a curiosidade passar a desejo e, 
finalmente, à sua realização foi rápido. Em 2008, 
rumamos à Oceania pela primeira vez. As impressões 
trazidas foram tão preciosas que se mantiveram na 
ala carinhosa das melhores lembranças de nossa 
memória.

E eis que, cinco anos mais tarde, estávamos 
novamente pelas terras dos Maoris - tribo nativa que 
veio da Polinésia e aqui se firmou em uma grande 
comunidade. Felizmente, a colonização pelos ingleses 
se deu em bases amigáveis, com acordos bilaterais 
proveitosos, e o resultado é o que se vê no dia a dia: 
uma grande harmonia e direitos preservados com 
muito respeito às origens desse belo país.

Agora, passados oito anos, cá estamos de volta a 
esta verdadeira Ilha da Fantasia. Viajar pra cá é uma 
aventura multifacetada. Primeiro, pela enorme dis-
tância, que se percorre através de 22 horas de voo. A 
opção via Chile, é a mais curta, saindo de João Pessoa. 
São três horas para o Rio, do Rio para Santiago, mais 
cinco, e, de Santiago para Auckland, o destino final e a 
maior cidade do país, somem-se quatorze.

Mas é indubitavelmente um sacrifício que traz 
inúmeros e prazerosos benefícios. O primeiro é 
poder constatar o que disseram os amigos Wolfgang, 
Diana e Glauce. A Nova Zelândia é o país mais bonito 
do planeta, talvez equiparado à Suíça, Islândia e 
Noruega.

A diversidade de paisagens, que mudam a cada 
50 quilômetros, da água para o vinho, ou melhor, dos 
mares para os lagos, das  montanhas para as geleiras, 
das cascatas para os géiseres, é, talvez, o que mais 
encanta. Qualidade de vida, nem se fala. Serviços 
públicos impecáveis, trânsito que flui sereno e edu-
cado, pouca densidade demográfica e uma noção de 
cidadania intrinsecamente agregada ao espírito das 
pessoas, sempre amáveis e sorridentes.

Entretanto, o melhor de todas as coisas que 
aqui podem ser desfrutadas é a intensa sensação 
de proximidade com a criação divina em seu estado 
natural. Talvez pelas condições primitivas e intocadas 
em que se encontram as praias e florestas, como, por 
exemplo, Kare-Kare, que já visitamos 3 vezes, sempre 
com grande dose de misticismo e reverência por este 
mágico lugar de areias negras, montanhas imensas 
e um mar tão selvagem e exuberante como seria 
qualquer impressão que se pudesse ter de um retrato 
de Deus.

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras, do Conselho Técnico da CNC e Presidente do CIEE/RJ

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

O nosso conhecimento tem quase 50 anos.  Começou 
no Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, quan-
do convivíamos com figuras notáveis, como Edília Coelho 
Garcia, padre  Leme Lopes, Terezinha Saraiva, Edgard Flexa 
Ribeiro e outros mais.

Nesse tempo (década de 70), o jovem Carlos Alberto 
Serpa de Oliveira já era uma singular promessa.  Foi autor 
de um histórico parecer, em que criou os cursos pós-secun-
dários, de saudosa memória.  Até hoje busca-se  uma solução 
inteligente para equacionar o ensino médio e aí  está uma 
ideia que merece consideração respeitosa.

Desde que dirige a Fundação Cesgranrio, há mais de 45 
anos, Serpa orientou a 
entidade não só para 
a realização de Con-
cursos nacionais, mas 
para um viés também 
cultural, no que conta 
com a preciosa ajuda 
da sua esposa Beth, de 
extraordinário bom-
gosto.  Quando incor-
porou as instalações 
do Le Buffet aos seus 
domínios, Serpa criou 
um espaço infantil, que 
logo ganhou o nome de 
Bethlândia, por moti-
vos óbvios.

Dos eventos cul-
turais recentemente 
criados, pode-se destacar 
o Prêmio Cesgranrio de 
Teatro, o maior hoje existente no país.  As festas de entrega, 
no Copacabana Palace  contam com centenas de artistas, 
muitos dos quais consagrados, mas que vibram particular-
mente com a láurea recebida.

Outro destaque é o Prêmio Rio de Literatura.  No seu 1º 
ano de vida, teve  quase 700 inscritos, inclusive jovens auto-
res.  É fato inédito alcançar de saída tamanha repercussão.  

A sua entrega já se fará no Teatro Cesgranrio, situado no Rio 
Comprido, com mais de 300 lugares confortáveis.

Para colaborar em seus projetos, Serpa conta com um 
bem constituído Conselho Cultural da Fundação  Cesgranrio, 
onde figuram nomes como Eva Dóris Rosental, Marcelo Ca-
lero, Ana Botafogo, Carol Murta Ribeiro, Jaqueline Laurence, 
Roberto Halbouti, Marcos Vilaça, Miriam Dauelsberg, Geral-
do Matheus, Hildegard Angel e outros nomes de destaque. 
As reuniões são sempre muito animadas. 

Vale a pena frisar que Serpa hoje desenvolve nada 
menos de 24 projetos culturais na Fundação Cesgranrio, um 
dos quais é objeto do seu maior carinho: o Edupark.  Trata-

se de uma projeção 
de filmes de primei-
ra qualidade para 
os jovens alunos do 
sistema público de 
ensino.  Utiliza-se 
o mecanismo de  
terceira dimensão e 
após a apresentação, 
como no caso do 
Planeta Casa (meio 
ambiente),  é feita 
uma avaliação do 
aprendizado, ano-
tando-se verdadeira 
vibração por parte 
de alunos e profes-
sores diante dessa 
metodologia.

Em função de 
todos esses fatos, a 

Academia Brasileira de Letras, como faz todos os anos, reu-
niu o plenário para conceder o seu maior prêmio de cultura, 
a  Medalha João Ribeiro.  Por unanimidade, ganhou láurea 
o  professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira.  A homena-
gem será prestada no dia 20 de julho próximo, quando  se 
comemora igualmente o aniversário da Casa de Machado de 
Assis. Tudo muito merecido.

FOTOS: Reprodução/Internet
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geração curtiu e sofreu ao se acabar. 
Durante a ditadura militar, o casal 
foi tentar melhor sorte na Europa. 
O camarada  Iremar escreveu-me 
de Portugal uma carta em que dizia 
ter uma dúzia de irmãos, mas que 
o mais próximo era eu. Por muito 
tempo tive uma neurose que me 
impedia de escrever cartas. E não 
respondi a carta de Iremar. Ah vida 
ingrata!

Depois ele foi meu 
professor de economia no 
curso de Direito. Passei 44 
anos fazendo esse curso, 
pois detesto Direito. Assim 
como qualquer curso. Para 
concluir Direito, tive de 
passar em seis vestibu-
lares – mais três outros 
diferentes. Na vida, encon-
trei alguns professores 
que considerei irmãos, 
como Iremar Bronzeado e 
Vanildo Brito. E algumas 
irmãs incestuosas como as 
queridas Iara Matos e Aní-
sia Arcoverde. Mas quase 
sempre tive dificuldades 

com essa nação. 
Iremar está na sala de cirur-

gia. Fazia muito tempo que eu não 
rezava. Aprendi com dois teólogos 
cambonianos a não dar conselhos a 
Deus. Um dia, pedi a eles para rezar 
por mim; disseram-me que Deus 

sabia de minhas necessidades e o 
que fazer comigo. Nunca mais pedi 
nada ao Onipotente e Onisciente. Foi 
preciso Iremar entrar em crise e ser 
operado para eu voltar a incomodar 
Deus com minha ansiedade. Ontem, 
ele estava em coma, atolado na UTI. 
Não sei se saiu do coma; sei que não 
recebia visitas, e que hoje foi para a 
sala de cirurgia.

Já fiz duas angioplastias; bo-
taram quatro molas de aço no meu 
coração, para corrigir obstruções. 
Isso já faz vinte anos. O coração vai 
bem, obrigado, apesar das amadas 
que me maltrataram. Iremar tam-
bém teve seus amores sofridos, mas 
não sei se foi por isso que seu cora-
ção baqueou. Um coração de artis-
ta: ele foi violinista na Sinfônica, e 
violonista para os amigos. Também 
cantava: lembro-me de seu dueto 
com Simone em “Jamaica farewell” 
(queira acessar Harry Belafonte no 
YouTube). Melhor, só “Banana boat” 
(Day O). 

Nas horas vagas, Iremar é um 
poliglota, fala muitos idiomas. Sabe 
até algumas palavras árabes, pois 
serviu na força de paz que o Brasil 
enviou para Suez, na crise do canal 
nos meados do século passado. Bom 
texto o de Iremar, além de corretís-
simo. Por muito tempo foi comunis-
ta, secretário do Partido. Mas virou 
a casaca quando se converteu a uma 
seita protestante. Todo mundo tem 
direito a mudar de ideia; Iremar 
dizia que doido é quem tem ideia 
fixa. Eu devo ser doido com minha 
ideia fixa, ideia que Iremar ajudou a 
firmar em nossa juventude, quando 
eu era um de seus treze irmãos.

(Coluna publicada nas terças, 
quintas e sábados)

O camarada  
Iremar 
escreveu-me 
de Portugal 
uma carta 
em que dizia 
ter uma 
dúzia de 
irmãos, mas 
que o mais 
próximo 
era eu

O casal Beth e Carlos Alberto Serpa de Oliveira, diregente da Fundação Cesgranrio
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Em cartaz

Show

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 - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

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 - Programação Musical
19h - Voz do Brasil
20h - Microfone Aberto
22h - E por falar em saudad

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Grupo paraibano Dead Nomads vai abrir o show 
da banda Raimundos, que acontece amanhã

Serviço

A banda paraibana, Dead Nomads 
que completa também 20 anos de car-
reira, abre no próximo dia 22, às 20h, o 
show da banda Raimundos que retorna 
à capital paraibana para mais um es-
petáculo musical. Fazendo uma ponte 
entre novas composições e antigas, os 
rapazes da Dead Nomads prometem 
trazer muito hard core melódico e punk 
rock em sua performance. A entrada 
para a atividade pode ser adquirida 
por R$ 35 meia-entrada e R$ 70 inteira 
nos pontos de vendas Furtacor do Mag 
Shopping, Shopping Sul e Tambiá.

Fazendo uma boa junção do bom, 
velho e raro rock and roll, a banda 
paraibana é uma das mais antigas no 
cenário alternativo do Nordeste. Entre 
suas influências, os músicos caminham 
pelos estilos punk rock, hardcore e surf 
music, bebendo direto de grandes ban-
das internacionais como Ramones, Bad 
Religion, Hellacopters, Offspring, Nofx, 
Millencolin, Nirvana, entre outros. 

Para o show, eles os integrantes do 
grupo prometem canções novas e clás-
sicos, além de algumas versões, e ainda 
uma homenagem aos Ramones, que 
foi um grupo norte-americana de punk 
rock formada em Forest Hills, no distrito 
de Queens, Nova York, no ano de 1974.

Após tocarem em todo o País nos 
palcos alternativos, a expectativa é 
grande para a noite de apresentação. “É 
a melhor possível, principalmente pela 
identificação que temos com Raimun-

dos e particular-
mente de ser fã 
da banda e ter 
a oportunidade 
de dividir palco 
com os caras que 
gostam muito 
da nossa cidade. 
Guardo a oportu-
nidade de ter vis-
to alguns shows 
deles em vários 
períodos da tra-
jetória da banda”, 
disse entusias-
mado o baixista e 
vocalista Degner 
Queiroz.

Ainda em entrevista, o vocalista 
e baixista Degner Queiroz disse que, 
shows como este movimentam o rock 
na cidade. “Apesar de dispersa, a cena 
hoje está boa. A exigência do público 
é bem maior e vejo que nos limitamos 
aos grandes clássicos do rock, com 
pouco para bandas novas e locais. 
Existe muita gente boa, e tem espa-
ço para tudo e pra todos”, comentou 
Degner.

Além de Degner Queiroz, sobe ao 
palco os integrantes da banda Junior 
Punk (Bateria), Rubem Cacho (Guitar-
ra e vocal) e Marcel Viegas (Vocal). 

Entre alguns trabalhos gravados 
de forma independente e under-
ground, como as demos “Desolation” 

(1998) e “Speed and Melody” (1999), 
os meninos já participaram da coletâ-
nea de HC do Nordeste “Farinha Hard-
core e Rapadura” (1999). Entretanto, 
seu trabalho mais conhecido é o CD 
“Trincando os Ossos num dia de Cão” 
(2000), que causou grande repercus-
são e consolidou a banda no cenário 
nacional do estilo.

Em 2014, ganharam o documen-
tário “Do Punk ao Rock”, produzido 
pela Universidade Federal da Paraíba, 
e se preparam para gravar seu mais 
novo trabalho, ainda sem nome defini-
do, mas com um gostinho de 20 anos 
de estrada, e com uma grande vonta-
de de representar o rock paraibano, 
segundo eles.

 

Fundação Espaço Cultural 
inscreve para workshop de RPG 

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), por meio da Biblio-
teca Juarez da Gama Batista realiza, no sábado (23), o primeiro Workshop 
sobre RPG – Dungein, intitulado ‘RPG na Rede’. O evento acontece às 14h, 
no auditório 1, mezanino 2, acesso pela rampa 1 do Espaço Cultural, em 
João Pessoa. 

Os interessados em participar já podem se inscrever enviando e-mail 
para bibliotecafunesc@gmail.com ou pessoalmente, no horário das 8h às 
12h e de 14h às 17h, no balcão de empréstimos da biblioteca. As vagas 
são limitadas e as inscrições gratuitas. 

Promovido pela Biblioteca Juarez da Gama Batista em parceria com 
um grupo de jogadores formado por Antonio Lisboa, João Lira e Ricardo 
Almeida, o workshop tem como objetivo promover o RPG de mesa. 

Evento

Órfãos do 
Jornal da Paraíba

Parte deste texto foi publicada no início da semana 
em meu perfil pessoal no Facebook. 

Desde a última quinta-feira (7), quando recebi a 
notícia do encerramento da edição impressa do Jornal da 
Paraíba, fui tomado por uma tristeza que custa a passar.

Lá foi minha primeira escola de Jornalismo, antes 
mesmo da academia. Quando entrei como estagiário na 
Fotografia ainda cursava Rádio e TV, na UFPB. Só depois, 
encantado com o impresso, decidi mudar o curso para 
Jornalismo.

Me sentia em casa. Algumas vezes passava mais tem-
po lá que em casa, e também fui muito feliz junto àquela 
família toda.

Na minha saída, em 2011, após quatro anos de muito 
aprendizado, não consegui escrever uma carta de despe-
dida. Sentia que a separação seria momentânea, um “até 
mais”. Que nada.

Há cerca de um ano circula o boato do fechamen-
to dos impressos na Paraíba. De fevereiro para cá essa 
conversa se intensificou, virou pauta em todo lugar onde 
jornalistas se encontram. Escrevi na minha coluna das 
quintas-feiras de A União que não aconteceria, que não 
passava de boato. Como eu queria estar certo.

Agora, por motivo de morte, registro a adiada despe-
dida.

Gratidão a todos que me incentivaram e me deram a 
oportunidade de exercitar a fotografia e o texto. Aprendi 
com os editores, meus primeiros professores, e com os 
repórteres e repórteres fotográficos. Vê-los em ação era 
como ter aulas de campo.

Meu agradecimento e solidariedade a todos da 
equipe. Um jornal é feito por quem escreve e fotografa, e 
também por quem diagrama, quem vende, quem conduz 
a equipe de reportagem nos carros, quem serve o café.. 
todos são um pouco jornalistas.

Cresci como pessoa. Ganhei amigos pra vida toda. E 
se hoje sou jornalista é graças aos que fizeram o Jornal da 
Paraíba, os melhores, tenho certeza.

Posso dizer no futuro que vivi um romance com o 
Jornalismo, cercado de profissionais éticos, com o brilho 
nos olhos de quem faria do mundo um lugar melhor. E 
fizeram.

A União vive!
Um dia após o golpe covarde contra a categoria, em 

pleno Dia do Jornalista, o governador Ricardo Coutinho 
anunciou a compra de um equipamento para a ampliação 
da edição em Braille do jornal A União. Promover aces-
sibilidade também é compromisso e reafirmação de uma 
política pública de comunicação.

Não é segredo que A União é um jornal estatal. Em 
um momento onde o País passa por forte manipulação 
midiática no conturbado cenário político, surpreende 
que as coberturas mais isentas são das TVs e agências 
estatais. Na Paraíba, A União segue firme, em ambientes 
impresso e digital, sempre ancorada no bom jornalismo. 

Felipe Gesteira
jornalista 
contato@felipegesteira.com

Mídias em destaque
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MOGLI - O MENINO LOBO (EUA 2016). Gênero: Aventura. 
Duração: 105 min. Classificação: 10 anos. Direção: 
Jon Favreau. Com Nell Sethi, Ben Kingsley e Bill Murray. 
Sinopse: A trama gira em torno do jovem Mogli, garoto 
de origem indiana que foi criado por lobos em pela selva, 
contando apenas com a companhia de um urso e uma 
pantera negra. Baseado na série literária de Rudyard 
Kipling. CinEspaço3: 14h (DUB) e 16h30, 19h, 21h30 
(LEG). Manaíra6/3D: 13h, 15h30, 18h (DUB) e 20h30 
(LEG). Manaíra9:/3D: 13h45, 16h15 e 18h45 (LEG). 
Manaíra10/3D: 13h30, 17h, 19h30 e 22h (LEG). Manga-
beira1/3D: 13h, 15h30 e 18h (DUB).  Mangabeira5/3D: 
14h30, 17h, 19h30 (DUB) e 22h (LEG).

RUA CLOVERFIELD, 10 (EUA 2016). Gênero: Ficcção 
Científica. Duração: 105 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Dan Trachtenberg. Com Mary Elizabeth Wins-
tead, John Goodman, John Gallagher Jr. Sinopse: Uma 
jovem sofre um grave acidente de carro e acorda no 
porão de um desconhecido. O homem diz ter salvado 
sua vida de um ataque químico que deixou o mundo 
inabitável, motivo pelo qual eles devem permanecer 
protegidos no local. Desconfiada da história, ela tenta 
descobrir um modo de se libertar — sob o risco de des-
cobrir uma verdade muito mais perigosa do que seguir 
trancafiada no bunker. CinEspaço1: 14h10, 18h e 22h. 
Manaíra1: 16h45 e 22h05 (LEG). Manaíra2: 19h15 
(DUB). Tambiá2: 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45.
CASAMENTO GREGO 2 (EUA 2016). Gênero: Comédia 

Romântica. Duração: 91 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Kirk Jones. Com Nia Vardalos, John Corbett e 
Lainie Kazan. Sinopse: Sinopse: Toula e Ian estão casa-
dos e passam bastante tempo tentando compreender 
a problemática filha adolescente. Mas quando o casal 
descobre que um casamento de sua família nunca 
foi oficializado pela religião, todos os Portokalos se 
reúnem para mais um grande casamento grego. 
CinEspaço1: 16h10 e 20h10 (LEG). Tambiá3: 16h25 
e 18h25 (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 opi-
nião 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. CinEspaço2: 14h30, 
17h30 e 20h30 (LEG). Manaíra5/3D: 12h30, 19h 
(DUB) e 15h45, 22h15 (LEG). Manaíra9/3D: 21h15 
(LEG). Manaíra11: 14h15, 17h30 e 20h45 (LEG).  
Mangabeira1/3D: 12h30, 15h45, 19h  (DUB) e 22h15 
(LEG). Mangabeira1/3D: 20h30 (DUB). Tambiá3: 20h25 
(DUB). Tambiá6/3D: 14h30, 17h30 e 20h30 (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. 
Tambiá3: 14h15  (DUB).

ZOOTOPIA: ESSA CIDADE É O BICHO (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 108 min. Classificação: livre. 
Direção: Byron Howard e Rich Moore. Com Ginnifer 
Goodwin, 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.  Manaíra7/3D: 
13h30 e 18h30 (LEG). Manaíra7/3D: 13h30, 16h, e 
18h30 (DUB). Tambiá5/3D: 14h, 16h10, 18h20 e 
20h30 (DUB).

Os músicos Rubem Cacho, Degner Queiroz, Marcel Viegas e Junior Punk
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Personagem polêmica
Biografia quadrinizada da poetisa, contista e professora 

Anayde Beiriz será lançada hoje, na Usina Cultural Energisa
FOTOS: Divulgação

O Cine Clube Luci Pereira exi-
be hoje, o documentário O Diário 
de Márcia, do diretor Bertrand 
Lira, com duração de 19’40’’. 
A entrada é franca e acontece 
na Sala Paulo Pontes no Teatro 
Municipal Severino Cabral, às 19 
horas.

O documentário conta a 
história da transexual paraiba-
na Márcia Gadelha, a partir do 
ponto de vista da própria pro-
tagonista, que documenta sua 
história utilizando uma narrativa 
em tom intimista nos moldes de 
um diário, em primeira pessoa, 
onde Márcia “faz anotações” de 
momentos importantes de sua 
existência: a infância, a adoles-
cência e a fase adulta.

Com o filme, o diretor fina-
lizou sua trilogia sobre a into-
lerância sexual iniciada com os 
documentários “Homens” (2008), 
co-dirigido com a capixaba Lúcia 
Caus, e “O Rebeliado”, seu pri-
meiro longa-metragem, patro-
cinado pelo Fundo Municipal de 
Cultura (FMC), que foram exibi-
dos no 3º Thessaloniki Internatio-
nal Lgbt Short Film Festival e no 
13º Long Film Tributes na cidade 
de Tessalonika, na Grécia.

O Cine Clube Luci Pereira é 
uma realização da Associação 
Amigos do Teatro Municipal 
através do Teatro Municipal Se-
verino Cabral, em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Campina 
Grande.

Cine Clube Luci Pereira apresenta 
documentário O Diário de Márcia

A jovem escritora Sabrina Bezerra 
(destaque) e a capa da obra que 
retrata a história de Anayde Beiriz 
em quadrinhos (acima)

Uma mulher que vivia à 
frente do seu tempo, 
pois os costumes que 
cultivava - a exemplo do 
modo de vestir, o jeito 
de andar e o tipo de 
maquiagem que usava 
- eram considerados 

avançados para a época. No entanto, 
ela também ficou na história do Es-
tado - de maneira também polêmica 
- sobretudo por ter namorado o ad-
vogado João Dantas, o perrepista que 
assassinou a tiros, no dia 26 de julho 
de 1930, na Confeitaria Glória, locali-
zada na cidade de Recife (PE), o liberal 
João Pessoa, então presidente (cargo 
que agora corresponde a governador) 
da Província da Parahyba do Norte, 
episódio que contribuiu para a defla-
gração de um movimento armado - de-
nominado de revolução - que mudou a 
estrutura política nacional ao resul-
tar na deposição, em 24 de outubro 
daquele mesmo ano, do presidente 
da República, Washington Luís, e a 
posse de Getúlio Vargas. Assim era a 
professora, contista e poetisa Anayde 
Beiriz, que é a personalidade biografa-
da em livro de história em quadrinhos 
- o 10º volume da coleção Primeira 
Leitura, da Patmos Editora - que será 
lançado hoje, a partir das 19h, na Sala 
Vladimir Carvalho da Usina Cultural 
Energisa, em João Pessoa. O roteiro da 
obra é assinado por Sabrina Bezerra 
e as ilustrações de Américo Filho. A 
entrada é gratuita para o público.

“Foi uma honra enorme ter sido 
convidada pelo editor Carlos Rober-
to de Oliveira para escrever o livro, 
porque sou historiadora e jurista e 
Anayde Beiriz sempre esteve presente 
na minha vida, pois fiz minha gradua-
ção de História sobre ela e aproveitei 
informações da tese de Doutorado que 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

a professora Alômia Abrantes defendeu 
em Recife para o meu trabalho”, confes-
sou para o jornal A União a roteirista 
do livro, a paraibana - natural da cida-
de de Guarabira - Sabrina Rafael Be-
zerra, que está estreando na literatura. 
“Pretendo continuar sendo escritora, 
principalmente na minha área, que é 
gênero”, garantiu ela.  

Em acordo com o editor da Patmos, 
Carlos Roberto de Oliveira, Sabrina 
Bezerra antecipou que sua obra - cujo 
título é Anayde Beiriz em Quadrinhos, 
tem 33 páginas e custará, nas livrarias, 
R$ 32,90 - tem novidade. “O diferencial 
é que, ao contrário de outros livros em 
HQ já lançados sobre Anayde e do filme 
Parahyba Mulher Macho, que exploram 
o namoro dela com João Dantas e as 
implicações políticas advindas des-
sa relação, eu decidi fazer um pouco 
diferente ao abordar as cartas de amor 

platônico que Anayde e seu primeiro 
namorado, o médico Heriberto Paiva, 
trocaram durante dois anos. São cartas 
muito bem escritas e de sensibilidade 
enorme, que revelam a personalidade 
dela em situações cotidianas”, justi-
ficou a roteirista, que também leu as 
obras intitulada Anayde- Panthera dos 
Olhos Dormentes, do médico e escritor 
Marcus Aranha, que contém as corres-
pondências entre ambos, e Anayde - 
Paixão e Morte na Revolução de 30, de 
José Joffily. “Ela era uma mulher muito 
ousada, que vivia numa época em que 
havia repressão moral”, prosseguiu a 
autora. 

Já o ilustrador Américo Filho, que 
também é paraibano, natural da cidade 
de João Pessoa, participa pela segun-
da vez do projeto da Patmos Editora, 
a coleção Primeira Leitura. “A autora 
reforça mais o namoro de Anayde 

Beiriz com o médico Heriberto Paiva”, 
ressaltou o artista, que concluiu os 
desenhos recentemente, depois de um 
mês de produção do material. Outra 
atitude ousada da biografada: contista 
e poetisa, ela se destacou na área da 
literatura, na década de 1920, por ter 
defendido a Semana de Arte Moderna, 
realizada em São Paulo.

Américo Filho ainda lembrou que 
este novo volume sobre Anayde Beiriz 
- cujas agressões a levaram ao suicídio 
na cidade do Recife - guarda alguma 
relação com o livro anterior para o qual 
trabalhou, intitulado João Pessoa em 
Quadrinhos, roteirizado por Jairo Cézar 
e publicado em 2015. Na opinião do 
ilustrador, isso não ocorreu de propósi-
to. “É o destino”, disse ele, que elogiou a 
coleção Primeira Leitura, por destacar 
e divulgar a arte de paraibanos na área 
do traço.



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINta-feIra, 14 de abril de 201625
Geral

Dia Mundial será comemorado no próximo domingo na capital
Hemofilia

Com foco no Dia Mun-
dial da Hemofilia, comemo-
rado no próximo domingo, 
dia 17 de abril, a Federa-
ção Brasileira de Hemofilia 
(FBH), entidade que repre-
senta as pessoas com hemo-
filia no país, promoverá um 
evento para crianças e adul-
tos no Busto de Tamandaré, 
em João Pessoa, a partir das 
8h. A participação é gratuita 
e não há necessidade de ins-
crições.

A campanha “Não Deixe 
a Vida Sangrar”, promovida 
pela Federação Brasileira de 
Hemofilia, tem por objetivo 
informar sobre a importân-
cia da adesão ao tratamen-
to preventivo, denominado 
profilaxia, assim como os 
benefícios que impactam di-
retamente na qualidade de 
vida das mais de 12 mil pes-
soas com hemofilia no Brasil, 
segundo dados do Ministério 
da Saúde. 

As ações do “Não Deixe 
a Vida Sangrar” envolvem 
atividades para crianças e 
adultos com hemofilia, as-
sim como familiares, cui-
dadores e interessados em 
saber mais sobre o distúr-
bio. O tema tem foco na dis-
seminação da importância 
da profilaxia, que é gratuita 
para todos e um direito de 

todas as pessoas com hemo-
filia grave ou com sintomas 
de grave. Segundo dados do 
Ministério da Saúde, o Es-
tado da Paraíba conta com 
290 pessoas com coagulopa-
tias no Brasil (transtornos 
hemorrágicos).

“O tratamento profilá-
tico, realizado a partir da 
infusão do fator de coagu-
lação antes da ocorrência 
de um sangramento inibe as 
hemorragias espontâneas 
ou aquelas que ocorrem por 
um esforço mínimo propor-
cionando menos riscos de 
sequelas e das dores provo-
cadas por estas”, explica Ma-
riana Battazza Freire, presi-
dente da FBH.

A hemofilia é uma dis-
função crônica, genética e 
não contagiosa, sendo que 
1/3 dos casos ocorre por 
mutação genética e 2/3 por 
hereditariedade. Existem 
dois tipos, que podem ser 
classificados entre leve, mo-
derada e grave. A hemofilia 
A, que representa 80% dos 
casos, ocorre devido à defi-
ciência do fator VIII (FVIII). 
Já a hemofilia B ocorre pela 
deficiência do fator IX (FIX).

Até 2011, as pessoas 
com hemofilia no Brasil de-
senvolviam graves seque-
las articulares e sofriam de 

A hemofilia é uma disfunção crônica, genética e não contagiosa, sendo que 1/3 dos casos ocorre por mutação e 2/3 por hereditariedade

dores permanentes, pois 
o tratamento era feito sob 
demanda e não havia como 
prevenir as hemorragias. 
“Porém, desde 2012, o Mi-
nistério da Saúde, passou a 
distribuir medicação sufi-

ciente para que seja reali-
zada a profilaxia. É um tra-
tamento que permite que os 
pacientes estudem, traba-
lhem, pratiquem esportes e 
convivam socialmente como 
as pessoas sem a deficiên-

cia”, ressalta Mariana.
O Dia Mundial da Hemo-

filia, promovido pela World 
Federation of Hemophilia, 
que representa todas as pes-
soas com hemofilia em âm-
bito global, trará para 2016 

o mote “Treatment for all 
is the vision of all”, ou seja, 
“Tratamento para todos é a 
visão de todos”. A ação re-
forçará que uma a cada mil 
pessoas tem a coagulopatia 
que afeta o sangue.

O curso do Ministério 
da Saúde sobre atendimento 
a pacientes com vírus zika 
será ofertado a profissionais 
de saúde de todo o mundo. 
Em parceria com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
e a Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde (OPAS), a 
pasta vai passar a ofertar o 
módulo também nas línguas 
inglesa e espanhola. O curso 
“Zika: abordagem clínica na 
Atenção Básica” poderá ser 
acessado no próprio site da 
Universidade Aberta do Siste-
ma Único de Saúde (Unasus), 
onde já consta a versão em 
português, além de ser dispo-
nibilizado também em plata-
formas virtuais geridas pela 
OMS e pela OPAS. A previsão 
é que a ferramenta esteja 
disponível a partir de maio 
deste ano.

O secretário de Gestão 
do Trabalho e da Educação 
na Saúde do Ministério da 
Saúde, Heider Pinto, enfatiza 
a importância de se disse-
minar informações sobre o 
vírus zika. “É essencial ha-
ver um esforço global para 
combater essa doença e suas 
consequências. E o Brasil, 
que acumulou experiência, 
tanto no combate quanto 
no estudo desse novo desa-
fio de saúde pública, tem a 
obrigação de transmitir seus 
conhecimentos às demais 
nações”, explica. “O curso já 
está sendo ofertado em por-
tuguês e tem se mostrado um 

grande sucesso, com em tor-
no de 27,5 mil matrículas já 
realizadas”, completa.

O representante da Or-
ganização Pan-Americana 
da Saúde/Organização Mun-
dial da Saúde (OPAS/OMS) 
no Brasil, Joaquín Molina, 
acredita que o curso deverá 
estar disponível em breve 
na plataforma Campus Vir-
tual de Saúde Pública, espa-
ço de aprendizado on-line 
da organização. “Foi muito 
generoso o ato do Ministé-
rio da Saúde de colocar à 
disposição de outros países 
de língua inglesa e espanho-
la um curso sobre zika. O 
Brasil tem muito a ensinar 
ao mundo sobre vigilância e 
controle de vetores. O curso 
também será disponibiliza-
do à sede da OMS, em Gene-
bra, dado o potencial de dis-
seminação que o vírus está 
tendo no mundo. A OPAS/
OMS está neste momento 
trabalhando nas adaptações 

necessárias para a adequa-
ção do conteúdo a uma lin-
guagem internacional. Estou 
confiante de que em breve 
poderemos disponibilizá-lo 
a outros países”, afirma.

A versão em português 
está disponível desde feve-
reiro e apresenta informa-
ções sobre o vírus zika rela-
cionadas à conduta nos casos 
e situações tratadas nos pro-
tocolos aprovados pelo Mi-
nistério da Saúde. O módulo 
de formação é destinado, 
prioritariamente, a médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas 
e profissionais de nível supe-
rior da Atenção Básica, no en-
tanto, é aberto para qualquer 
um interessado em conhecer 
mais sobre a doença. Com 45 
horas-aula de duração, o mó-
dulo tem um capítulo inte-
gralmente dedicado aos cui-
dados voltados às gestantes 
com infecção pelo vírus e aos 
recém-nascidos com micro-
cefalia. As inscrições devem 
ser realizadas pelo site da 
UNA-SUS e seguem até o dia 
15 de fevereiro de 2017.

O curso é composto por 
quatro unidades educacio-
nais. Os módulos são: aspec-
tos epidemiológicos, pro-
moção à saúde e prevenção 
de infecção por vírus zika; 
quadro clínico e abordagem 
a pessoas infectadas com ví-
rus zika; os cuidados com as 
gestantes com suspeita ou 
confirmação de infecção por 
vírus zika e do recém-nasci-
do com microcefalia; e vigi-
lância da infecção por vírus 
zika e suas complicações.

Curso estará disponível para 
profissionais de todos os países

Estudantes sem internet têm 
até amanhã para pedir vaga

SOBRE O VÍRUS ZIKA

SIMULADO DO ENEM

O curso 
também será 
disponibilizado à 
sede da OMS, em 
Genebra, dado 
o potencial de 
disseminação 
que o vírus está 
tendo no mundo

Os estudantes inscritos 
na plataforma Hora do Enem 
que não têm acesso à inter-
net podem pedir, até amanhã, 
uma vaga em universidades e 
institutos federais para fazer 
o simulado on-line para o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem). O pedido é feito na 
plataforma do programa com 
o número do CPF. As vagas são 
exclusivamente para os alunos 
matriculados no último ano 
do Ensino Médio que preci-
sam de um terminal de com-
putador para fazerem o teste. 
A prova online está marcada 
para o dia 30 deste mês.

O simulado é gratuito 
e pode ser feito também em 
instituições particulares, co-
munitárias e escolas estaduais 
de Ensino Médio. No total, 

essas instituições estão ofe-
recendo 120 mil vagas para 
os interessados em testarem 
seus conhecimentos antes da 
aplicação do Enem. Quem tem 
acesso à internet pode resol-
ver a prova em computador, 
tablet ou celular próprios.

No simulado, os estu-
dantes vão responder a 80 
itens com a mesma metodo-
logia do Enem. O candidato 
terá quatro horas ininterrup-
tas para fazer a prova, que 
poderá ser acessada entre a 
zero hora e às 20h do dia 30. 
No caso de quem vai fazer a 
prova presencialmente em 
uma instituição, a aplicação 
será das 8h às 12h, no horá-
rio de Brasília.

O simulado é um treino 
para o candidato que vai re-

ceber, posteriormente, uma 
nota e um plano de estudo 
personalizado, de acordo com 
o desempenho nos temas 
avaliados. O conteúdo deste 
primeiro provão vai priorizar 
o conteúdo ensinado nas es-
colas até este mês.

Estão previstos outros 
três simulados on-line nos 
dias 25 de junho, 13 de agos-
to e o último nos dias 8 e 9 de 
outubro. A plataforma Hora 
do Enem é um programa de 
estudo com recursos interati-
vos para melhorar o aprendi-
zado. O sistema entrou no ar 
no último dia 5. Além de pla-
nos de estudo, estão disponí-
veis exercícios e videoaulas, 
que poderão ser assistidas a 
partir de 30 deste mês no es-
paço denominado MECFlix.

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Metrô de SP fará demissão 
voluntária para cortar gastos
Marli Moreira
Da Agência Brasil

A Companhia do Me-
tropolitano de São Paulo 
(Metrô) vai implantar um 
programa de demissão vo-
luntária (PDV) para reduzir 
os gastos da folha salarial. 
Segundo a Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos, 
a medida já foi aprovada por 
todos os órgãos competentes 
e agora será encaminhada à 
Procuradoria-Geral do Esta-
do (PGE) para consulta final.

Os detalhes do PDV não 

foram divulgados, mas a se-
cretaria garantiu que não ha-
verá prejuízo aos usuários do 
metrô, porque a cada adesão 
ao plano, haverá substitui-
ção simultânea do servidor 
na prestação de serviços. 
Segundo a assessoria de im-
prensa do metrô, o objetivo é 
reduzir custos.

O presidente do Sindi-
cato dos Metroviários de São 
Paulo, Altino de Melo Praze-
res, disse ontem à Agência 
Brasil que ainda não recebeu 
informações sobre o PDV, 
mas ressaltou que vê a medi-

da com ceticismo e teme per-
da da qualidade desse meio 
de transporte.

“As contratações têm 
ocorrido a conta-gotas, não 
têm sido feitas substituições 
dos afastamentos por morte, 
nem por outros tipos de desli-
gamento e, desde 2015, estão 
interrompidas as chamadas de 
concursados”, afirmou Praze-
res. Para o sindicalista, o PDV 
indica que há interesse em pri-
vatizar os serviços. De acordo 
com Prazeres, atualmente, tra-
balham no metrô entre 9,4 mil 
e 9,5 mil servidores.

FOtO: Reprodução/Internet



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para Construção de uma Unidade Básica 
de Saúde – Porte I, na Rua “A” Acesso ao Escrivão / Pirpiri / Guarabira/PB, Projeto Padronizado 
Padrão 1 – Ministério da Saúde, Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor 
preço global. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016. RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS FEDERAIS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 13844779000114002/14 - 16.00 - Fun-
do Municipal de Saúde – SMS - 10.301.2019.1050 - Construir / Reformar / Ampliar Unidades de 
Saúde - 10.301.2019.1051 - Construir / Ampliar Unidades de Saúde Básica (Prog. Requalificação) 
- 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 09 (nove) meses da emissão da ordem 
de serviços. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB e 
LR ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob o nº 10.710.189/0001-04 - CT Nº 00253/2016 – 11/04/2016 – R$ 
395.974,02 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Dois Centavos).

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.03.010
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 004/2016, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 31 de Março de 2016, o qual encontra-se 
em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente 
licitação para a empresa: CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ: 13.603.534/0001-54, 
nos itens 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 
36, 37, 38, 39, 41 e 42 do Pregão Presencial n.º 004/2016, no valor de R$ 81.658,50 (oitenta e um 
mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta centavos). Os itens 04, 06, 10, 11, 12, 14, 20, 
24, 26, 30, 34 e 40 foram frustrados por estarem acima do valor da cotação.

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

Pregoeiro 
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de podagem 
ornamental de árvores em diversas áreas públicas da cidade. 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: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 13 de Abril de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2016

Comunicamos que devido a adequação no edital e o feriado no dia 21/04/2016, a licitação 
acima cujo objeto objetiva a AQUISIÇÃO DE BOMBA D’ÁGUA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, foi 
adiada para o dia 28/04/2016 ás 09:00 hs, no mesmo local. Os prazos constantes do edital tomam 
por base a presente publicação. São José do Sabugí-PB, 13 de abril de 2016. ALIXANDRE ASSIS 
RAMOS – Pregoeiro.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2016

Comunicamos que devido a adequação no edital e o feriado no dia 21/04/2016, a licitação 
acima cujo objeto objetiva a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BAMBA D’ÁGUA, 
MEDIANTE REQUISIÇÃO, foi adiada para o dia 28/04/2016 ás 11:30 hs, no mesmo local. Os prazos 
constantes do edital tomam por base a presente publicação. São José do Sabugí-PB, 13 de abril 
de 2016. ALIXANDRE ASSIS RAMOS – Pregoeiro.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2016

Comunicamos que devido a adequação no edital e o feriado no dia 21/04/2016, a licitação acima 
cujo objeto objetiva a AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM TREINAMENTO 
DO SOFTWARE, MEDIANTE REQUISIÇÃO, foi adiada para o dia 28/04/2016 ás 14:30 hs, no 
mesmo local. Os prazos constantes do edital tomam por base a presente publicação. São José do 
Sabugí-PB, 13 de abril de 2016. ALIXANDRE ASSIS RAMOS – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DEHOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00014/2016, para aquisição de pneus e câmara de ar e ADJUDICO o 
seu objeto à empresa MOISES URBANO DA SILVA ME, CNPJ n° 12.577.037/0001-66, considerada 
vencedora com o valor de R$ 232.540,00 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta reais).

OBS: Republicado por incorreção, 
Aguiar - PB, 07 de abril de 2016.

Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP). Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120. / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 13 de Abril de 2016
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

 COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

 CONCORRÊNCIA 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG 
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.08.022/2015/CSL/SECOB/PMCG

LOTE - 01
Objeto: Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva do 

sistema de iluminação pública do município de campina grande, com fornecimento de mão de obra 
e materiais e o apoio técnico administrativo. 

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Obras e por intermédio 
da Comissão Setorial de Licitação de acordo com a lei nº. 8.666/93 e alterações. Comunica aos 
interessados que após analise dos recursos interpostos pelas Empresas ALCLOG serviços e con-
sultoria Ltda, SELT engenharia Ltda e CITELUZ serviços de iluminação urbana S/A, respaldada na 
legislação vigente e no Edital da licitação em epígrafe, decide julgar por conhecer o recurso e julga-lo 
IMPROCEDENTE, mantendo as referidas empresas DESCLASIFICADAS. A CSL comunica que os 
autos do processo encontra-se com vista franqueada aos interessados na sala da CSL localizada à 
Rua Treze de Maio, 329, 5º andar, Centro, Campina Grande, PB,no horário de 08:00h às 13:00h. Fica 
marcando a abertura das PROPOSTAS DE PREÇOS para o próximo dia 22/04/2016 às 09:00h. das 
empresas CLASSIFICADAS.As razões podem ser obtidas pelos interessados no site da Secretaria 
de Obras, eletrônico celpmcg@gmail.com ou pelo telefone: (83) 3322-6261.

 Campina Grande, 12 de Abril de 2016.
POLLYANNA MARIA LORETO MEIRA

PRESIDENTE DA CSL/SECOB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Inacio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Contratação de assessoria tributária 
especializada em auditorias de obras. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3552-1061.
Email: cplsaojosedepiranhas@gmail.com
Edital: www.saojosedepiranhas.pb.gov.br

São José de Piranhas - PB, 12 de Abril de 2016
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO - Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Getúlio Vargas, 143 - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
limpeza diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3283-2700.
Email: camaramsape@hotmail.com

Sapé - PB, 12 de Abril de 2016
LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
Getúlio Vargas, 143 - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
expediente diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3283-2700.
Email: camaramsape@hotmail.com

Sapé - PB, 12 de Abril de 2016
LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PREGÃO 5/00012/2016
Nº. CONTRATO 000026/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - CNPJ Nº 03.517.351/0001-62.
Objeto: Aquisição de pneus, câmara de ar e coleto, destinados aos veículos pertencentes e a 

disposição do Município de Pedra Branca-PB.
Valor: R$ 283.340,00 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e quarenta reais).
Data do Contrato: 13 de Abril de 2016
Vigência: 31/12/2016
Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Software para atender o Sistema Tributos e Licitação da Prefeitura 

Municipal de Manaíra.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Manaíra: 3.000 - SECRETARIA DE ADMINIS-

TRAÇÃO - 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: ELMAR PROCESSAMENTO 

DE DADOS LTDA - R$ 13.365,00.
Manaíra - PB, 13 de Abril de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
CNPJ nº 09.164.369/0001-04

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos com equipamentos obrigatórios de segurança para transporte 

de estudantes.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José de Piranhas-PB e Convênio com a 

Secretaria de Educação do Estado da Paraíba: 3390.36/3390.39
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
CT Nº 00017/2016 - 06.04.16 - Antonio Alves de Sousa - R$ 32.760,00
CT Nº 00018/2016 - 06.04.16 - Antonio João de Sousa - R$ 19.656,00
CT Nº 00019/2016 - 06.04.16 - Dalberto Gomes Pereira - R$ 13.104,00
CT Nº 00020/2016 - 06.04.16 - Damião Hiogenaldo de Sousa - R$ 17.075,52
CT Nº 00021/2016 - 06.04.16 - Edinaldo Ferreira Lins - R$ 14.206,08
CT Nº 00022/2016 - 06.04.16 - Elielton da Silva Leite - R$ 38.304,00
CT Nº 00023/2016 - 06.04.16 - Felipe Pereira de Lira - R$ 17.640,00
CT Nº 00024/2016 - 06.04.16 - Francisco Alan Vieira de Sousa - R$ 24.393,60
CT Nº 00025/2016 - 06.04.16 - Francisco de Assis do Nascimento - R$ 18.244,80
CT Nº 00026/2016 - 06.04.16 - Francisco DiassisPrereira de Sousa - R$ 37.296,00
CT Nº 00027/2016 - 06.04.16 - Francisco Pereira Sobrinho - R$ 18.204,48
CT Nº 00028/2016 - 06.04.16 - Francisco Vieira de Oliveira - R$ 45.813,60
CT Nº 00029/2016 - 06.04.16 - Frank Charlles Dias de Morais - R$ 24.514,56
CT Nº 00030/2016 - 06.04.16 - Israel Souza de Oliveira - R$ 17.587,92
CT Nº 00031/2016 - 06.04.16 - Izidro Coelho Neto - R$ 27.216,00
CT Nº 00032/2016 - 06.04.16 - João Bosco da Silva - R$ 39.916,80
CT Nº 00033/2016 - 06.04.16 - João Kennedy Lins Vieira - R$ 31.449,60
CT Nº 00034/2016 - 06.04.16 - Joelson mariano de Sousa - R$ 36.288,00
CT Nº 00035/2016 - 06.04.16 - José Francisco Oliveira do Nascimento - R$ 12.642,00
CT Nº 00036/2016 - 06.04.16 - José Marcos de Souza - R$ 31.752,00
CT Nº 00037/2016 - 06.04.16 - José Oscar Alves Ramalho - R$ 39.312,00
CT Nº 00038/2016 - 06.04.16 - José Vieira de Sousa - R$ 17.640,00
CT Nº 00039/2016 - 06.04.16 - KayoStefsonFigueredo de Andrade - R$ 18.144,00
CT Nº 00040/2016 - 06.04.16 - Manoel Oliveira do Nascimento - R$ 40.420,80
CT Nº 00041/2016 - 06.04.16 - Manuel Jacinto Batista Pedrosa - R$ 18.144,00
CT Nº 00042/2016 - 06.04.16 - Maria de Fátima Rufino Lopes - R$ 32.760,00
CT Nº 00043/2016 - 06.04.16 - Reudisman Manoel do Nascimento - R$ 20.664,00
CT Nº 00044/2016 - 06.04.16 - Ricardo Dias de Araújo - R$ 25.368,00
CT Nº 00045/2016 - 06.04.16 - Tiago Cavalcanti Ferreira - R$ 28.224,00
CT Nº 00046/2016 - 06.04.16 - Vagner Silva de Morais - R$ 12.600,00
CT Nº 00047/2016 - 06.04.16 - Valdemar Vieira da Silva - R$ 15.120,00

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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 as diversas secretarias do Município de 
Manaíra/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 02.000 - Gabinete do Prefeito; 03.000 - Secretaria de Administração; 04.000 

- Secretaria de Finanças; 05.000 - Secretaria de Infraestrutura; 06.000 - Secretaria de Educação e 
Cultura; 07.000 - Secretaria de Saúde; 08.000 - Secretaria de Ação Social; 08.000 - Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento - Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: CONCEIÇÃO ADREA DILO 

FERREIRA 03623732486 - R$ 90.500,00.
Manaíra - PB, 13 de Abril de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

CONCEIÇÃO ADREA DILO FERREIRA 03623732486
CNPJ nº 11.757.934/0001-99

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 011/2016
PREGÃO N.º 004/2016
 OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO 

DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE PITIMBU.
CONTRATADO: CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 13.603.534/0001-54
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 81.658,50 (oitenta e um mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta 

centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.070-Secretaria de Obras e Serviços.
02070.25.752.2023.2500 – Implantação, Manutenção e Recuperação da Rede de Iluminação 

Pública.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

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

Prefeito
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para fornecimento de material de construção, de acordo com o 
Processo de Tomada de Preçosnº00003/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: ANA PAULA VICENTE DE LIMA – ANA CONSTRUÇÃO–CNPJ Nº03.168.519/0001-

71 
OBJETO: Aquisição de material de construção para pequenas reformas, nos prédio publico do 

município de Ibiara, destinados a varias secretarias, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal 
de Assistência Social.

VALOR DE: R$ 80.105,25 (oitenta mil, cento e cinco reais e vinte e cincocentavos)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 13 de Abril de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para fornecimento de material de construção, de acordo com o 

Processo deTomada de Preçosnº00003/2016. 
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: IZAURA PEREIRA RAMALHO – ME –CNPJ Nº02.110.599/0001-41 
OBJETO: Aquisição de material de construção para pequenas reformas, nos prédio publico do 

município de Ibiara, destinados a varias secretarias, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal 
de Assistência Social.

VALOR DE: R$ 68.924,70 (sessenta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais setenta centavos)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 13 de Abril de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - 

IPAM
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de escritório de advocacia.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.031 Instituto de Previdência e 

Assistência Municipal de Cajazeiras 28.272.002.003 Manutenções da Superintendência Cajazei-
rense de Transito 33.90.00 Aplicações diretas 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de 

Cajazeiras - Ipam e:
CT Nº 00002/2016 - 13.04.16 - FIUZA CORDEIRO CONULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA 

S/S LTDA - R$ 24.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de peças automotivas diversas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016.
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 00030/2016 - 13.04.16 - SILVA & LUCENA LTDA - ME - R$ 22.348,00

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - 

IPAM
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação mensal de imóvel para funcionamento do IPAM.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.031 - Instituto de Previdência e 

Assistência Municipal de Cajazeiras 28.272.002.003 - Manutenções da Superintendência Cajazei-
rense de Trânsito 33.90.00 - Aplicações diretas 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
PARTES CONTRATANTES: Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de 

Cajazeiras - Ipam e:
CT Nº 00001/2016 - 13.04.16 - EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO - ME - R$ 16.800,00

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - 

IPAM
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de escritório de contabilidade.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.031 Instituto de Previdência e 

Assistência Municipal de Cajazeiras 28.272.002.003 Manutenções da Superintendência Cajazei-
rense de Transito 33.90.00 Aplicações diretas 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de 

Cajazeiras - Ipam e:
CT Nº 00003/2016 - 13.04.16 - EDSON DE SOUSA SARAIVA / WS CONSULTORIA E ASSES-

SORIA - R$ 36.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - 

IPAM
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2016.
OBJETO: Locação mensal de imóvel para funcionamento do IPAM.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Instituto de Previdência e Assistência Social e Municipal de Cajazeiras.
RATIFICAÇÃO: Diretor Presidente - Ipam, em 12/04/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - 

IPAM
 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2016.
OBJETO: Contratação de escritório de advocacia.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Cajazeiras - Ipam.
RATIFICAÇÃO: Diretor Presidente - Ipam, em 13/04/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - 

IPAM
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2016.
OBJETO: Contratação de escritório de advocacia.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Cajazeiras - Ipam.
RATIFICAÇÃO: Diretor Presidente - Ipam, em 13/04/2016.
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ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - 

IPAM
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2016.
OBJETO: Contratação de escritório de contabilidade.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Cajazeiras - Ipam.
RATIFICAÇÃO: Diretor Presidente - Ipam, em 13/04/2016.

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 004/2016, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 31 de março de 2016, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 004/2016, realizado pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 31 de Março de 2016, o qual encontra-se em total 
conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente licitação 
para a empresa: CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ: 13.603.534/0001-54, nos 
itens 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 
37, 38, 39, 41 e 42 do Pregão Presencial n.º 004/2016, no valor de R$ 81.658,50 (oitenta e um mil, 
seiscentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta centavos). Os itens 04, 06, 10, 11, 12, 14, 20, 24, 
26, 30, 34 e 40 foram frustrados por estarem acima do valor da cotação.

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

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: Locação de veículos 
com equipamentos obrigatórios de segurança para transporte de estudantes.; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: Antonio Alves de Sousa - R$ 32.760,00; Antonio 
João de Sousa - R$ 19.656,00; Dalberto Gomes Pereira - R$ 13.104,00; Damião Hiogenaldo de 
Sousa - R$ 17.075,52; Edinaldo Ferreira Lins - R$ 14.206,08; Elielton da Silva Leite - R$ 38.304,00; 
Felipe Pereira de Lira - R$ 17.640,00; Francisco Alan Vieira de Sousa - R$ 24.393,60; Francisco de 
Assis do Nascimento - R$ 18.244,80; Francisco DiassisPrereira de Sousa - R$ 37.296,00; Francisco 
Pereira Sobrinho - R$ 18.204,48; Francisco Vieira de Oliveira - R$ 45.813,60; Frank Charlles Dias de 
Morais - R$ 24.514,56; Israel Souza de Oliveira - R$ 17.587,92; Izidro Coelho Neto - R$ 27.216,00; 
João Bosco da Silva - R$ 39.916,80; João Kennedy Lins Vieira - R$ 31.449,60; Joelson mariano 
de Sousa - R$ 36.288,00; José Francisco Oliveira do Nascimento - R$ 12.642,00; José Marcos 
de Souza - R$ 31.752,00; José Oscar Alves Ramalho - R$ 39.312,00; José Vieira de Sousa - R$ 
17.640,00; KayoStefsonFigueredo de Andrade - R$ 18.144,00; Manoel Oliveira do Nascimento - R$ 
40.420,80; Manuel Jacinto Batista Pedrosa - R$ 18.144,00; Maria de Fátima Rufino Lopes - R$ 
32.760,00; Reudisman Manoel do Nascimento - R$ 20.664,00; Ricardo Dias de Araújo - R$ 25.368,00; 
Tiago Cavalcanti Ferreira - R$ 28.224,00; Vagner Silva de Morais - R$ 12.600,00; Valdemar Vieira 
da Silva - R$ 15.120,00.

São José de Piranhas - PB, 06 de Abril de 2016
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos 
para academia de ao ar livre, destinado a academia de Saúde deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 13 de Abril de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 60005/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
execução da obra de construção de uma Unidade de Acolhimento. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3531-4383.

E-mail: cplcajazeiras@gmail.com Edital: http//transparência.cajazeiras.pb.gov.br/editais/
Cajazeiras - PB, 13 de Abril de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - 

IPAM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2016, que objetiva: Contratação de escritório de advocacia; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FIUZA CORDEIRO CONULTORIA AUDITORIA E AS-
SESSORIA S/S LTDA - R$ 24.000,00.

Cajazeiras - PB, 13 de Abril de 2016
FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO - Diretor Presidente - Ipam

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - 

IPAM
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2016

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 DP00001/2016, 
que objetiva: Locação mensal de imóvel para funcionamento do IPAM; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO - ME - R$ 16.800,00.

Cajazeiras - PB, 12 de Abril de 2016
FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO - Diretor Presidente - Ipam

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - 

IPAM
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2016, que objetiva: Contratação de escritório de contabilidade; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDSON DE SOUSA SARAIVA / WS CONSULTORIA E 
ASSESSORIA - R$ 36.000,00.

Cajazeiras - PB, 13 de Abril de 2016
FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO - Diretor Presidente - Ipam

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DO RAMO DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E DRENAGEM DA LAGOA PARQUE. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 12 de Abril de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO Nº 018/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CAR-
DÁPIO DS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONTEMPLADAS NO PNAE.

A Prefeitura de Santa Rita, através de sua Pregoeira oficial, torna público, para conhecimento dos 
interessados, o resultado de julgamento do presente certame, embasado no parecer Técnico emitido 
pela unidade requisitante, adjudicando o objeto em favor das empresas: SANTA MARIA COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS LTDA, sob o CNPJ Nº 19.253.218/0001-86, Gêneros perecíveis: itens 01, 02, 03, 
04, 05 e 07no valor de R$ 2.182.234,60 (Dois milhões, cento e oitenta e dois mil, duzentos e trinta 
e quatro reais e sessenta centavos) e a empresa JOSÉ LUCENA DA SILVA – ME, sob o CNPJ Nº 
07.694.000/0002-70 item 06 no valor de R$ 205.513,00 (Duzentos e cinco milquinhentos e treze 
reais); Gêneros não Perecíveis: SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, sob o CNPJ Nº 
19.253.218/0001-86 itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, e 29 no valor de R$ 1.933.458,00 (Um milhão novecentos e trinta 
e três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais); perfazendo valor global total de R$ 4.321.205,60 
(Quatro milhões trezentos e vinte e um mil duzentos e cinco reais e sessenta centavos), classificadas 
pelo critério de menor preço por item.

Santa Rita, 11 de Abril de 2016. 
Tatiane César Silva
Pregoeira da CPL

S.S. DE LAGOA DE ROÇA - LICENÇA DE INSTALAÇÃO SUDEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA - PB - CNPJ/CPF Nº 
08.742.439/0001-00 torna público que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MEIO AMBIENTE, emitiu a licença de instalação nº 696/2016 em João Pessoa, 30 de março de 
2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Centro de referência de Assistência Social - CRAS. 
Na(o) – rua Josefa trindade zona urbana, município: SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA –
UF:PB. Processo: 2015 – 007892/TEC/LI-4566
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 08h30min, do dia 29.04.2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Locações/contratações eventuais de Veículos diversos para 
os transportes de “alunos / outros”. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2010. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pilões - PB, 13 de Abril de 2016.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48, Centro – Pilões/PB - PB, às 14h00min, do dia 29.04.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de Medicamentos diversos 
destinados ao atendimento da população municipal até dezembro de 2016. Recursos previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
pmpiloes.pb@gmail.com. 

Pilões - PB, 13 de Abril de 2016.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00018/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de locação de veículos, destinados a manu-
tenção das atividades de diversas secretarias do município de Aparecida. Data e Local: 27 de Abril 
de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro 
- Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 13 de Abril de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

OBJETO: Contratação de serviços de locação de programa de informática para processamento 
e gerenciamento de certames e contratos administrativos no município. Data e Local: 27 de Abril 
de 2016 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro 
- Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 13 de Abril de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00020/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para Serviço Móvel de Mamografia destinado aos munícipes 
de Aparecida, para atendimento nas áreas urbana e rural. Data e Local: 27 de Abril de 2016 às 09:30 
horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 13 de Abril de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00021/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de equipamentos odontológicos destinados a 
atender a Secretaria de Saúde do Município. Data e Local: 27 de Abril de 2016 às 10:00 horas, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 13 de Abril de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00022/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico, com fornecimento 
parcelado, destinado a manutenção da Secretaria de Saúde do Município. Data e Local: 28 de 
Abril de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - 
Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 13 de Abril de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2016

A Prefeitura Municipal de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de 
utensílios de copa e cozinha, destinado a Secretaria da Educação. Data: 27/04/2016. Horário: 14:00. 
Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, 
CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://
www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 13 de abril de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016

A Prefeitura Municipal de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de 
material esportivo diversos, destinados as secretarias da administração. Data: 28/04/2016. Horário: 
14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux 
- PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no 
sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 13 de abril de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016 
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 007/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA. Data de abertura: 28/04/2016 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à 
Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3345-1072 / 3345-1075.

Caturité, 13 de abril de 2016.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2016 
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 008/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E 
PROTETOR DE AR. Data de abertura: 28/04/2016 às 12h00min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3345-1072 / 3345-1075.

Caturité, 13 de abril de 2016.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2016 
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 009/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO 
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, 
LAZER E SAÚDE PÚBLICA. Data de abertura: 28/04/2016 às 13h30min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3345-1072 / 3345-1075.

Caturité, 13 de abril de 2016.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09005/2015 PROCESSO ADM. Nº. 2015/000451
OBJETO: Contratação para Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis 

Destinados a merenda escolar dos Alunos das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino.
A Pregoeira Oficial da Secretaria da Educação e Cultura convoca novamente a empresa JOÃO 

PESSOA MERCANTIL EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 15.155.318/0001-19, para comparecer na 
sala da Comissão Setorial de Licitação, localizada na Rua Diógenes Chianca, nº 1777 – Água Fria, 
João Pessoa/PB, para renegociação de preços, no dia 19 de abril de 2016 a partir das 11:00 horas.

João Pessoa, 13 de abril de 2016.
Gláucia Kaline Alves da Fonsêca
Pregoeira Oficial da CSL/SEDEC

COMPANHIA AGROPECUÁRIA DO TRIANGULO - CNPJ N° 08.876.310/0001-86
AVISO DE FATO RELEVANTE

A empresa COMPANHIA AGROPECUÁRIA DO TRIANGULO, empresa com sede à Praça Getúlio 
Vargas n° 16 – Centro – CEP 58.700-230 – Patos – PB, inscrita no CNPJ n° 08.876.310/0001-86, 
beneficiária de incentivos fiscais do FINOR, vem, por meio de sua diretora presidente IZABEL WAN-
DERLEY GAYOSO, informar aos acionistas e ao público em geral, que a acionista controladora da 
companhia PATRÍCIA WANDERLEY GAYOSO, irá formalizar uma oferta pública para aquisição das 
ações derivadas de incentivos fiscais disseminadas no mercado. Informa também que desconhece 
quaisquer fatos relevantes que influenciar direta ou indiretamente o valor patrimonial das ações da 
empresa. Patos, 13 de abril de 2016. Izabel Wanderley Gayoso – Diretora Presidente.

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 10.220/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.099/2015
DATA DE ABERTURA: 04/05/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

(CBAF II) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
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 625750. 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: ORDINÁRIOS, SUS e TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. 
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, 13 de Abril de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA
Pelo Presente Edital e em razão de endereço incerto e não sabido/pessoa não localizado(a) ficam 

convidados os seguintes Compromissários Compradores abaixo identificados, a comparecerem a 
sede da São Salvador Construção e Incorp. SPE LTDA, situada na AV. Comendador Renato Ribeiro 
Coutinho, nº 1582, sala 07(Posto Quatro Folhas) –Centro – Sapé – PB, no prazo improrrogável de 
30 (trinta) dias a contar da presente publicação, a fim de regularizarem pendências referentes aos 
contratos infra enumerados do Loteamento Bairro São Salvador sob pena de rescisão automática 
conforme contrato dos referidos instrumentos:

COMPROMISSÁRIO CONTRATO(S)QDLOTE(S)
João Ferreira de Lima08B09

Sapé/PB08 de Abrilde 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL - SEMHAB

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34002/2016 – SEMHAB
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL - SEMHAB da Prefeitura Municipal 

de João Pessoa como contratante, e a PETRAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, como contratada.
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A EXECUÇÃO DE RECU-

PERAÇÃO E PREVENÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS NA COMUNIDADE DE 
RIACHINHO, EM JOÃO PESSOA-PB.

PRAZO: 120 (cento e vinte) dias corridos.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 33001/2016.
VALOR: R$ 119.931,12 (cento e dezenove mil, novecentos e trinta e um reais e doze centavos).
DOTAÇÃO:a) Classificação Funcional – 24.103.16.482.5342.1175;
b) Elemento de Despesa – 3.3.90.35 e 3.3.90.39;
c) Fontes de Recursos – 00 e 05;
d) PPA2016;
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
DATA: 11 de abril de 2016.

João Pessoa, 11 de abril de 2016.
MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS
Secretária Municipal de Habitação Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Materiais de Limpezas e Higiênicos, que tem como objetivo atender as necessidades do Hospital 
Municipal e as secretarias deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 34.845,40.

Arara - PB, 01 de Abril de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Materiais de Limpezas e Higiênicos, que tem como objetivo 

atender as necessidades do Hospital Municipal e as secretarias deste Município. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Presencial nº 00011/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,PDDE,QUOTA 
SALÁRIO EDUCAÇÃO, MDE,FUNDEB 40%,QUOTA, PETI,PRO-JOVEM,CRAS,PAB FIXO, SAMU 
e FUS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00038/2016 - 04.04.16 - SANTA 
MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 34.845,40.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Equipamentos, Suprimentos de Informática e Recarga de Cartuchos de Impressora a Jato de 
Tinta; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AZUS COPY CENTER 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - R$ 55.790,70; INFORTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA - R$ 47.215,00.

Arara - PB, 01 de Abril de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Equipamentos, Suprimentos de Informática e Recarga de 

Cartuchos de Impressora a Jato de Tinta. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,PDDE,QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO, MDE,FUNDEB 
40%,QUOTA, PETI,PRO-JOVEM,CRAS,PAB FIXO e FUS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00036/2016 
- 04.04.16 - AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - R$ 55.790,70; CT Nº 
00037/2016 - 04.04.16 - INFORTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 47.215,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas de 
Oxigênio medicinal, para suprir as necessidades do Hospital Municipal e ao SAMU, deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXSANDRO SANTOS DA 
SILVA - EPP - R$ 17.940,00.

Arara - PB, 07 de Abril de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Oxigênio medicinal, para suprir as necessidades do 

Hospital Municipal e ao SAMU, deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00013/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS e SAMU: 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00039/2016 - 08.04.16 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA 
- EPP - R$ 17.940,00.

AVISO DE REVOGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para executar serviços na Reforma dos 

PSF’s (Lagoa de Pedra/Barra de Salgado/PSF-I/Cuité dos Bitus/PSF-Sítio São Bento). Considerando 
as justificativas elencadas pelo Departamento de Licitação; Considerando erro de cálculo de plani-
lhas orçamentárias, parte integrante do procedimento licitatório em pauta; O Prefeito Municipal de 
Arara torna público para conhecimento dos interessados, nos termos do art.49 da Lei nº. 8.666/93, 
que REVOGA, por interesse público decorrente de fato superveniente, a licitação em epígrafe. 

Arara - PB, 12 de Abril de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 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: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos e odonto-
lógicos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

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

Dona Inês - PB, 13 de Abril de 2016
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 10:30 horas do dia 28 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças para 
as máquinas e equipamentos agrícolas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Dona Ines - PB, 13 de Abril de 2016
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Município de São José do Sabugí/PB torna público a retificação do Pregão Presencial n.º 

00015/2016, Objeto: AQUISIÇÃO DE BOMBA
D’ÁGUA, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Onde se lê: Pregão Presencial n.º 00015/2016 Leia-se 

Pregão Presencial n.º 00018/2016:.
Alixandre Assis Ramos

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09031/2015 PROCESSO ADM. Nº. 2015/064918
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Sandália Papete Infantil, Tê-

nis Escolar e Meia Escolar, destinados aos alunos das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino.
Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 

aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, e no Art. 7º, inciso IV do 
Decreto Municipal nº. 4.985/2003,art. 7º, inciso IV, do Decreto nº. 3.555/2000 e Art. 4º, Inciso XXII, da 
Lei nº. 10.520/2002 ACOLHO o Parecer da ASSEJUR, e HOMOLOGO o Pregão acima identificado, 
em favor da empresa: VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 05.765.913/0001-
12, a qual ofertou o seguinte preço: ITEM 01: valor unitário de R$ 18,90 (dezoito reais e noventa 
centavos) perfazendo o Valor Total do item de R$ 443.923,20 (quatrocentos e quarenta e três mil, 
novecentos e vinte e três reais e vinte centavos); empresa PBF GRÁFICA & TÊXTIL LTDA, inscrita sob 
o CNPJ nº 16.994.727/0001-71, a qual ofertou o seguinte preço: ITEM 02: valor unitário de R$ 53,50 
(cinquenta e três reais e cinquenta centavos) perfazendo o Valor Total do item de R$ 2.846.200,00 
(dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e duzentos reais); empresa LOTUS COMÉRCIO 
LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 09.556.351/0001-58, a qual ofertou o seguinte preço: ITEM 03: valor 
unitário de R$ 4,72 (quatro reais e setenta e dois centavos) perfazendo o Valor Total do item de 
R$ 251.104,00 (duzentos e cinquenta e um mil e cento e quatro reais), perfazendo o Valor Global 
dos itens 01, 02 e 03 de R$ 3.541.227,20 (três milhões, quinhentos e quarenta e um mil, duzentos 
e vinte e sete reais e vinte centavos). Em conseqüência, ficam convocados os proponentes para 
assinatura das Atas de Registro de Preços, nos termos do art. 10 do decreto Nº. 3.931/2001, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei. 

João Pessoa, 12 de abril de 2016.
EDILMA FERREIRA DA COSTA 

Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 AVISO DE ADIAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 18/2016
O pregoeiro comunica aos interessados que a abertura sessão pública marcada para o dia 

13/04/2016, será prorrogada para o dia 20/04/2016, às 08:00 horas.
São Francisco - PB, 11 de Abril de 2016

LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES
Pregoeiro

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 AVISO DE ADIAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 19/2016

O pregoeiro comunica aos interessados que a abertura sessão pública marcada para o dia 
13/04/2016, será prorrogada para o dia 20/04/2016, às 09:00 horas.

São Francisco - PB, 11 de Abril de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 018/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CAR-
DÁPIO DS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONTEMPLADAS NO PNAE.

Tendo em vista que o procedimento licitatório tratado nos autos n° 018/2016, que adjudicou, 
realizado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL (Sistema de Registro de preços) Nº 008/2016, 
o certame as empresas: SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, sob o CNPJ Nº 
19.253.218/0001-86, Gêneros perecíveis: itens 01, 02, 03, 04, 05 e 07no valor de R$ 2.182.234,60 
(Dois milhões, cento e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) e a 
empresa JOSÉ LUCENA DA SILVA – ME, sob o CNPJ Nº 07.694.000/0002-70 item 06 no valor de 
R$ 205.513,00 (Duzentos e cinco milquinhentos e treze reais); Gêneros não Perecíveis: SANTA 
MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, sob o CNPJ Nº 19.253.218/0001-86 itens: 01, 02, 03, 
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, e 29 
no valor de R$ 1.933.458,00 (Um milhão novecentos e trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e 
oito reais); perfazendo valor global total de R$ 4.321.205,60(Quatro milhões trezentos e vinte e um 
mil duzentos e cinco reais e sessenta centavos), com fulcro no inc. VI do art. 43 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, de 21 de junho de 1993, HOMOLOGO o procedimento licitatório, em 
consequência, ficam convocadas as proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos 
termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal. 

Santa Rita, 11 de Abril de 2016.
Severino Alves Barbosa Filho

Prefeito Municipal de Santa Rita 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 60006/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Maio de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para a execução de obra de um Centro de Assistência Psicossocial Tipo AD III. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 3531-4383.

E-mail: cplcajazeiras@gmail.com Edital: http//transparência.cajazeiras.pb.gov.br/editais/
Cajazeiras - PB, 13 de Abril de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2016

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016
Objeto: CONTINUAÇÃO REFORMA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BELA VISTA NO 

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA - PB.
Data da Abertura: 04/05/2016 às 09h00min (horário local)
Local: Av. Irineu Rodrigues da Silva, 92, Centro de Itaporanga-PB – CEP: 58.780-000 (Sede da 

Secretária de Agricultura)
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Recursos: Ministério da Saúde, em contrapartida com o município.
Valor orçado: R$ 47.316,79 (quarenta e sete mil trezentos e dezesseis reais e setenta e nove 

centavos) 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio sede da CPL – Comissão Permanente 

de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaporanga-PB, na Rua 9 de Janeiro, 36, Centro, na Sede 
do Município. O edital encontrasse disponível n endereço eletrônico www.itaporanga.pb.gov.br.

Itaporanga-PB, 30 de março de 2016.
CHARLES CORCINO DA SILVA

Presidente da CPL

3C ENGENHARIA LTDA torna público que recebeuda SEMAM – SECRETARIA DE MEIO AM-
BIENTEa Renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO N. 124/2016,para Fabricação de asfalto a frio 
em betoneira, situado na Rua Maria Leopoldina do Egito, QD 207, Lote 216 – Distrito industrial de 
Mangabeira – João Pessoa-PB
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EDITAL DE CHAMAMENTO n° 30
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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, com-
parecer 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 
-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
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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 Co-
missão, 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 programasQUALIDADE – 2013, referente à E.E.E.F.M Profª 
Daura Santiago Rangel 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° 13
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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 - Jagua-
ribe, 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 programasPDDE 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
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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 programasPDDE 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
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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 programasPDDE E MAIS EDUCA-
ÇÃO 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
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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 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 programasPDDE -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
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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 programasPDDE -2013 EPDDE 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
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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 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 programasPDDE E MAIS EDUCA-
ÇÃO - 2013, referente à E.E.E.FM. 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
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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 - Jagua-
ribe, 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 programasPDDE 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
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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 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 programasPDDE, MAISEDUCAÇÃOE 
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
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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 programasPDDE 
-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
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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 - Jagua-
ribe, 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 programasPDDE 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
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar 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

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N402/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste 
orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone 
(083)3218-4588, no dia 02/05/2016 às 09h para:

Aquisição de material permanente, destinado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano 
- SEDH , conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central de 
Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00209-8
João Pessoa, 13 de abril de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N046/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste 
orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone 
(083)3218-4588, no dia 28/04/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material químico, destinado a Secretaria do Estado da Educa-
ção - SEE, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central de 
Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00256-9
João Pessoa, 13 de abril de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente 

João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 13:00 horas do dia 27 de abril de 2016, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 00018/2016, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de 
hortifrutigranjeiros. 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, 13 de Abril de 2016
Braz de Souza Lins

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente 

João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 14:00 horas do dia 27 de abril de 2016, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 00019/2016, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de 
pão e bolo. 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, 13 de Abril de 2016
Braz de Souza Lins

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.004/2016
A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que fará realizar através do  Pregoeiro  

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silva Jardim ,427 – Santo Antonio – Campina Grande - PB, 
às 14:00 horas do dia 29 de Abril  de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, MENOR PREÇO 
POR ITEM, EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE  para Fornecimento de água mineral em galão de 20 litros, copo de 200 ml 
e vasilhame para água mineral, para atender a demanda das ações promovidas pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Recursos: previstos no orçamento vigente, Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 Informações: no horário das 08h às 12h e das 14h ás 18hs dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3310-6652. Email: licitação.semascg@gmail.com Campina 
Grande - PB, 13 de Abril de 2016.

Aurélio Fernandes de Morais
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Serviços de Mão de Obra na Re-
posição de pavimentos graníticos em diversas ruas na zona urbana do Município de Guarabira/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: 10.00 – Secretaria de Infra Estrutura – Dotação consignada no orçamento 
vigente 2016 – 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações. Prazo para Conclusão: 30 (trinta) dias. VIGÊN-
CIA: Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
e SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO - R$ 13.442,50 – Treze Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois 
Reais e Cinquenta Centavos - CT Nº 00111/2016 – 24.02.2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00004/2016.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Serviços de Mão de Obra na Re-

posição de pavimentos graníticos em diversas ruas na zona urbana do Município de Guarabira/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Infra Estrutura.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 23/02/2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00004/2016
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 DP00004/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para Serviços de Mão de Obra na Repo-
sição de pavimentos graníticos em diversas ruas na zona urbana do Município de Guarabira/PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SEVERINO DA SILVA NAS-
CIMENTO - R$ 13.442,50 – Treze Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos.

Guarabira - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento de materiais necessá-
rios para a realização da intervenção cirúrgica no paciente EDNILSON JOSÉ DA SILVA, conforme 
processo 0800431-27.2015.8.15.0181 - 5ª Vara Mista de Guarabira. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24 – Inciso IV, da Lei 8.666/93 e alterações. Dispensa de Licitação nº DP00005/2016. DOTAÇÃO: 
RECURSOS BL MAC / PRÓPRIOS: 16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde; 
Dotação consignada no orçamento vigente 2016; 3.3.90.30.01 - Material de Consumo: VIGÊNCIA: 
Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
e ÓPERA MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - R$ 8.196,00 – Oito Mil Cento e Noventa e Seis Reais 
- CT Nº 00255/2016 – 13.04.2016.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00005/2016.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento de materiais necessá-

rios para a realização da intervenção cirúrgica no paciente EDNILSON JOSÉ DA SILVA, conforme 
processo 0800431-27.2015.8.15.0181 - 5ª Vara Mista de Guarabira.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 13/04/2016.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor
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PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 14 de abril de 2016

Responsavel. :  MARLI CANDIDO FRANCISCO 
80651941415
CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$630,07
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018602
Responsavel.: MAURICIO DE JESUS ARAUJO
CPF/CNPJ: 013268943/0001-41
Titulo: DUP VEN MER INDR$725,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020033
Responsavel.: PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTO
CPF/CNPJ: 205446934-34
Titulo: DUP PRES SER INR$120,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019769
Responsavel.: PEDRO EMANUEL RIBEIRO DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 071021254-29
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.162,29
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018516
Responsavel.: PEDRO FERREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ: 885210284-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$736,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019763
Responsavel.: PENNSYLVANIA CAVALCANTI DE CAR
CPF/CNPJ: 008368407-71
Titulo: DUP VEN MER INDR$149,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019890
Responsavel.: RITA FELIX DA SILVA ALBINO
CPF/CNPJ: 205700154-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$100,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020147
Responsavel.: ROBEANO RAMOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 854569344-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$129,11
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019419
Responsavel.: SEVERINA MARIA DA SILMA ME
CPF/CNPJ: 012844609/0001-26
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.201,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019022
Responsavel.: SKINA FRIOS COMERCIO DE LATI-
CINIOS
CPF/CNPJ: 006119398/0001-66
Titulo: DUP VEN MER INDR$812,04
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020037
Responsavel.: VALDILEIA DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 060628164-92
Titulo: DUP VEN MER INDR$231,75
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019748
Responsavel.: VERONA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 012037049/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$756,30
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018068
Responsavel.: VITORIA PAPEL ARROZ COMERCIO 
LTDA M
CPF/CNPJ: 010943870/0001-58
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.168,93
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018601
Responsavel.: WANY FERNANDES DA CUNHA
CPF/CNPJ: 025440074-43
Titulo: DUP VEN MER INDR$289,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018627

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,14/04/2016
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.: ADRIANO CESAR BARBOSA PAREDES
CPF/CNPJ: 007534574-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.140,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019898
Responsavel.: ADRIANO CESAR BARBOSA PAREDES
CPF/CNPJ: 007534574-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.140,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019899
Responsavel.: BH CONSTRUTORA LTDA.
CPF/CNPJ: 016924618/0001-88
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.975,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018619
Responsavel.: CLIMAX COMERCIO E REP LTDA ME
CPF/CNPJ: 020338121/0001-55
Titulo: DUP VEN MER INDR$17.960,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018928
Responsavel.: DEMAR DISTRIBUIDORA DE ALI-
MENTOS LT
CPF/CNPJ: 000187410/0001-93
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.300,18
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018577
Responsavel.: ELEN ROSE DA SILVA ASSIS
CPF/CNPJ: 022939980/0001-25
Titulo: DUP VEN MER INDR$944,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019290
Responsavel.: EMERSON DINIZ RODRIGUES
CPF/CNPJ: 013025431/0001-54
Titulo: INDIC DUPLICATAR$1.759,90
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019484
Responsavel.: FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D
CPF/CNPJ: 009662095/0001-83
Titulo: DUP VEN MER INDR$128,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018663
Responsavel.: JACINTA DE FATIMA BATISTA PAIVA
CPF/CNPJ: 288084954-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$225,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019598
Responsavel.: JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 012422585/0001-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$314,26
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019604
Responsavel.: JOSE GERALDO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 022356694-25
Titulo: DUP VEN MER INDR$819,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019204
Responsavel.: MANOEL BARBOSA DE SANTANA
CPF/CNPJ: 041125956/0001-05
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.178,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019826
Responsavel.: MARIA DO CARMO BRITO
CPF/CNPJ: 113876104-49
Titulo: DUP PRES SER INR$509,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018512
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 394200514-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.669,70
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019794
Responsavel.: MARIA SOLANGE DANIEL DA SILVA
CPF/CNPJ: 350091364-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$127,69
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019513

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00001/2016 - PMC
A PREFEITURA MUNICIPAL DE  CAPIM - PB, através da chefia do gabinete do município de 

capim de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do 
Pregão Presencial 00003/2016 - PMC que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM 
ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO 
AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, publica o extrato da Ata de Registro de Preços – ARP n° 
00001/2016 sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma 
e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, 
itens, marcas e valores abaixo relacionados. 

NOME: JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - ME, 
CNPJ: 14.857.733/0001-89

ENDEREÇO: RUA MANOEL CARDOSO, 17 – OLHO DÁGUA - CAPIM - PB
VIGÊNCIA: 13 DE ABRIL DE 2016 ATÉ 13 DE ABRIL DE 2017

 
ITEM UNID QUAN DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR UNIT VALOR TOTAL
1 UNID. 50 LIXA MASSA R$ 1,00 R$ 50,00
2 UNID. 100 LUVA PVC SOL. 20MM R$ 0,50 R$ 50,00
3 UNID. 40 LUVA PVC SOL. 40MM R$ 2,00 R$ 80,00
4 UNID. 20 LUVA PVC SOL. 60MM R$ 6,00 R$ 120,00
5 METRO 15 MANGUEIRA JARDIM 15M R$ 15,00 R$ 225,00
6 METRO 15 MANGUEIRA JARDIM 30M R$ 33,00 R$ 495,00
7 UNID. 20 PARAFUSO P/BACIA SANITÁRIA R$ 2,00 R$ 40,00
8 UNID. 20 ROLO ESPUMA 15CM R$ 10,00 R$ 200,00
9 UNID. 30 ROLO ESPUMA 5CM R$ 2,50 R$ 75,00
10 UNID. 20 TRINCHA 3” R$ 2,50 R$ 50,00
11 UNID. 20 TRINCHA 2” R$ 2,00 R$ 40,00
12 UNID. 20 TRINCHA ¾ R$ 1,00 R$ 20,00
13 UNID. 250 CIMENTO R$ 23,00 R$ 5.750,00
14 QUILO 300 AÇO CA 10MM 3/8 R$ 7,50 R$ 2.250,00
15 QUILO 150 AÇO CA 5.0MM R$ 5,00 R$ 750,00
16 QUILO 150 AÇO CA 6.3MM ¼ R$ 5,20 R$ 780,00
17 QUILO 300 AÇO CA 8.0MM 5/16 R$ 7,00 R$ 2.100,00
18 UNID. 20 ANCINHO 12 DENTES R$ 12,00 R$ 240,00
19 QUILO 20 ARAME GALV. 18 R$ 12,00 R$ 240,00
20 QUILO 80 ARAME REC. 18 R$ 9,00 R$ 720,00
21 UNID. 50 ADAPTADOR 20-1/2 R$ 0,50 R$ 25,00
22 UNID. 20 ASSENTO SANITÁRIO R$ 15,00 R$ 300,00
23 UNID. 20 BACIA SANITARIA R$ 85,00 R$ 1.700,00
24 METRO 40 BRITA R$ 120,00 R$ 4.800,00
25 UNID. 20 CADEADO 25MM R$ 9,00 R$ 180,00
26 UNID. 20 CADEADO 30MM R$ 12,00 R$ 240,00
27 UNID. 20 CADEADO 35MM R$ 14,00 R$ 280,00
28 UNID. 20 CADEADO 40MM R$ 16,00 R$ 320,00
29 UNID. 40 CAIXA DE DESCARGA R$ 22,00 R$ 880,00
30 UNID. 50 CANALETA 2M R$ 4,00 R$ 200,00
31 UNID. 40 TUBO PARA DESCARGA R$ 5,00 R$ 200,00
32 METRO 200 CORRUGADO ¾ R$ 1,20 R$ 240,00
33 UNID. 40 CHUVEIRO PLÁSTICO R$ 5,00 R$ 200,00
34 UNID. 180 CIMENTO COLA 15KG R$ 5,50 R$ 990,00
35 UNID. 30 COLA P/TUBO 75G R$ 4,00 R$ 120,00
36 UNID. 30 DOBRADIÇA CANTO 2. ½ R$ 2,50 R$ 75,00
37 UNID. 60 DOBRADIÇA CHUMBAR R$ 3,00 R$ 180,00
38 UNID. 50 COLA MASSA DUREPOXI 50GRAMA R$ 4,00 R$ 200,00
39 UNID. 20 ENGATE PLÁSTICO 40CM R$ 2,50 R$ 50,00
40 UNID. 60 ENGATE PLÁSTICO 50CM R$ 3,00 R$ 180,00
41 UNID. 80 ESMALTE SINTÉTICO 900L R$ 14,00 R$ 1.120,00
42 UNID. 40 ESMALTE SINTÉTICO 3,6L R$ 55,00 R$ 2.200,00
43 UNID. 20 SPUDE P/BACIA SANITÁRIA R$ 2,50 R$ 50,00
44 UNID. 40 FECHADURA EXTERNA R$ 40,00 R$ 1.600,00
45 UNID. 40 FECHADURA INTERNA R$ 38,00 R$ 1.520,00
46 UNID. 5 FECHADURA P/PORTÃO R$ 40,00 R$ 200,00
47 UNID. 10 FERROLHO P/PORTA R$ 4,00 R$ 40,00
48 UNID. 30 FERROLHO P/CADEADO R$ 4,50 R$ 135,00
49 UNID. 40 TARJETA P/JANELÃO R$ 2,00 R$ 80,00
50 UNID. 10 ADAPTADOR FRANGER 25 R$ 5,00 R$ 50,00
51 QUILO 40 GRAMPO P/CERCA R$ 8,00 R$ 320,00
52 UNID. 500 SUPERCAL 10KG R$ 8,00 R$ 4.000,00
53 UNID. 100 JOELHO DE 20MM R$ 0,50 R$ 50,00
54 UNID. 50 JOELHO ESGOTO 100 R$ 3,00 R$ 150,00
55 UNID. 50 JOELHO LR 20X ½ R$ 1,00 R$ 50,00
56 UNID. 50 JOELHO SOLD.25MM R$ 1,00 R$ 50,00
57 UNID. 50 JOELHO SOLD. 32MM R$ 1,50 R$ 75,00
58 UNID. 100 JOELHO ESGOTO 40MM R$ 1,00 R$ 100,00
59 UNID. 50 LIXA D’ÁGUA R$ 1,00 R$ 50,00
60 UNID. 40 LIXA FERRO R$ 2,00 R$ 80,00
61 UNID. 60 BROXA R$ 3,00 R$ 180,00
62 UNID. 20 PORTA DE MADEIRA LISA 60X 2,10 R$ 65,00 R$ 1.300,00
63 UNID. 20 PORTA DE MADEIRA LISA 70X 2,10 R$ 65,00 R$ 1.300,00
64 UNID. 20 PORTA DE MADEIRA LISA 80X 2,10 R$ 65,00 R$ 1.300,00
65 QUILO 60 PREGO 1.1/2X13 R$ 8,00 R$ 480,00
66 QUILO 60 PREGO 2.1/2X10 R$ 8,00 R$ 480,00
67 UNID. 60 PREGO 3/8 R$ 8,00 R$ 480,00
68 UNID. 2 REBITADOR R$ 17,00 R$ 34,00
69 UNID. 50 BUCHA DE REDUCAO LONGA 40X50 R$ 2,00 R$ 100,00
70 UNID. 50 REGISTRO ESFERA 20MM R$ 4,00 R$ 200,00
71 UNID. 10 REGISTRO PRESSÃO ½ R$ 25,00 R$ 250,00
72 UNID. 10 MECANISMO DE ENTRADA P/CAIXA R$ 35,00 R$ 350,00
73 UNID. 19 MECANISMO DE SAÍDA P/CAIXA AC R$ 32,00 R$ 608,00
74 UNID. 20 ROLO DE LÃ MISTA R$ 12,00 R$ 240,00
75 UNID. 20 SIFÃO DUPLO R$ 16,00 R$ 320,00
76 UNID. 50 TÊ SOLD. 20-1/2 R$ 1,50 R$ 75,00
77 UNID. 30 TÊ ESGOTO 100MM R$ 5,00 R$ 150,00
78 UNID. 50 TÊ SOLD. 20MM R$ 1,00 R$ 50,00
79 UNID. 50 TÊ SOLD. 25MM R$ 1,20 R$ 60,00
80 UNID. 50 TÊ PVC ESGOTO 40MM R$ 1,50 R$ 75,00
81 UNID. 200 TELHA 2,44X 0,50M R$ 16,00 R$ 3.200,00
82 UNID. 20.000 TELHA CERÂMICA CANAL 1 R$ 0,33 R$ 6.600,00
83 UNID. 20 TELHA TRANSPARENTE 2 ONDA R$ 7,00 R$ 140,00
84 UNID. 50.000 TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS R$ 0,34 R$ 17.000,00
85 UNID. 20 TINTA PVA 18L EXTERNA R$ 70,00 R$ 1.400,00
86 UNID. 30 TINTA PVA EXTERNA 3,6L R$ 25,00 R$ 750,00
87 UNID. 30 TINTA PVA INTERNA 3,6L R$ 18,00 R$ 540,00
88 UNID. 20 TORNEIRA LONGA P/PIA R$ 2,50 R$ 50,00
89 UNID. 20 TORNEIRA P/LAVATÓRIO R$ 6,00 R$ 120,00
90 UNID. 50 TORNEIRA PARA JARDIM R$ 2,00 R$ 100,00
91 UNID. 50 TUBO ESGOTO 100MM R$ 40,00 R$ 2.000,00
92 UNID. 50 TUBO PVC ESGOTO 40MM R$ 15,00 R$ 750,00
93 UNID. 100 TUBO PVC SOLD. 25MM R$ 13,00 R$ 1.300,00
94 UNID. 10 TUBO PVC SOLD. 50MM R$ 42,00 R$ 420,00
95 UNID. 100 TUBO PVC SOLD. 20MM R$ 10,00 R$ 1.000,00
96 UNID. 20 VÁLVULA PLÁSTICA P/PIA R$ 2,00 R$ 40,00
97 UNID. 20 PÁ QUADRADA R$ 20,00 R$ 400,00
98 UNID. 20 ENXADA ALAGOANA 2,5 R$ 20,00 R$ 400,00
99 UNID. 15 CARRO DE MÃO R$ 100,00 R$ 1.500,00
100 UNID. 20 ANEL DE VEDAÇÃO R$ 6,00 R$ 120,00
101 QUILO 40 PREGO TELHEIRO R$ 8,00 R$ 320,00
102 METRO 800 PISO 43X43 R$ 16,00 R$ 12.800,00
103 UNID. 200 REJUNTE R$ 2,00 R$ 400,00
104 UNID. 20 FORRA DE MISTA R$ 60,00 R$ 1.200,00
105 UNID. 60 PARAFUSO P/POSTE R$ 9,00 R$ 540,00
106 UNID. 50 LUVA DE MALHA EMBORRACHADA R$ 10,00 R$ 500,00
107 UNID. 60 BOTA DE BORRACHA R$ 30,00 R$ 1.800,00
108 UNID. 50 BOTA DE COURO R$ 38,00 R$ 1.900,00
109 UNID. 30 MASCARA DESCARTÁVEL R$ 3,00 R$ 90,00
110 UNID. 20 VASSOURÃO GARI R$ 14,00 R$ 280,00
111 UNID. 16 FOLHAS DE MADERITO 9M R$ 35,00 R$ 560,00
112 METRO 50 LONA DUPLA FACE 8X50M R$ 15,00 R$ 750,00
113 UNID. 200 BUCHA DE NYLON PARA PARAFUSO R$ 0,20 R$ 40,00
114 UNID. 200 PARAFUSO PARA MADEIRA R$ 0,20 R$ 40,00
115 UND 40 LUMINARIA MODELO T
   ARTARUGA (ALUMINIO/VIDRO/BRANCA) R$ 20,00 R$ 800,00
116 UND 40 PLAFON BRANCO PARA 100W R$ 4,00 R$ 160,00
117 UND 100 PORCA GALVANIZADA A FOGO DE ½” R$ 0,00 R$ 0,00
118 UND 400 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO (FIXA) R$ 7,00 R$ 2.800,00
119 UND 400 RELÉ FOTOELÉTRICO (NF) R$ 18,00 R$ 7.200,00
120 UND 600 LÂMPADA FLUORESCENTE 
   ELETRONICA DE 34W R$ 21,00 R$ 12.600,00
121 UND 10 LAMPADA FLUORESCENTE 
   ELETRONICA DE 85W R$ 60,00 R$ 600,00
122 UND 100 LÂMPADA FLUORESCENTE 
   ELETRONICA DE 20W R$ 9,00 R$ 900,00
123 UND 50 LÂMPADA FLUORESCENTE 
   ELETRONICA DE 15W R$ 8,00 R$ 400,00
124 UND 20 LÂMPADA FLUORESCENTE
   ELETRONICA DE 30W R$ 15,00 R$ 300,00
125 UND 20 LAMPADA VAPOR DE SODIO 
   SONT-T 150W E 40 SL (TUBULAR) R$ 45,00 R$ 900,00
126 UND 50 LÂMPADA FLUORESCENTE 
   ELETRONICA DE 40W R$ 6,00 R$ 300,00
127 UND 50 LÂMPADA FLUORESCENTE 
   TUBULAR DE 32-36W R$ 6,00 R$ 300,00
128 UND 20 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR 
   DE SÓDIO DE 150W EXTERNO R$ 90,00 R$ 1.800,00
129 UND 10 REATOR DUPLO ELETRONICO PARA 
   LÂMPADA FLUORESCENTE 32-36W R$ 25,00 R$ 250,00
130 UND 150 BOCAL DE LOUÇA E-27 R$ 2,00 R$ 300,00
131 UND 100 BOCAL DE PLÁSTICO E-27 R$ 1,50 R$ 150,00
132 UND 10 BOCAL DE LOUÇA E-40 R$ 5,50 R$ 55,00
133 MT 1500 FIO RÍGIDO 1,5 MM² R$ 0,70 R$ 1.050,00
134 MT 1500 FIO RÍGIDO 2,5 MM² R$ 1,00 R$ 1.500,00
135 MT 800 FIO RÍGIDO 4,0 MM² R$ 1,70 R$ 1.360,00
136 MT 500 FIO SEMI-RÍGIDO 6,0 MM² R$ 4,00 R$ 2.000,00
137 MT 400 FIO FLEXÍVEL 1X1,5 MM² R$ 1,00 R$ 400,00
138 MT 400 FIO FLEXÍVEL 1X2,5 MM² R$ 1,40 R$ 560,00
139 MT 400 FIO FLEXÍVEL 2X1,5 MM² R$ 1,40 R$ 560,00
140 MT 200 CABO FLEXIVEL 2X1,5 MM² R$ 1,40 R$ 280,00
141 MT 100 CABO FLEXIVEL 4X2,5MM² R$ 2,50 R$ 250,00
142 UND 10 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 15A R$ 8,00 R$ 80,00
143 UND 20 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20A R$ 8,00 R$ 160,00
144 UND 20 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 25A R$ 8,00 R$ 160,00
145 UND 60 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 30A R$ 8,00 R$ 480,00
146 UND 4 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 20A R$ 40,00 R$ 160,00
147 UND 4 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 25A R$ 40,00 R$ 160,00
148 UND 4 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 30A R$ 45,00 R$ 180,00
149 UND 4 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 40A R$ 80,00 R$ 320,00
150 UND 4 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50A R$ 80,00 R$ 320,00
151 UND 30 HASTE DE ATERRAMENTO DE 1,5 M R$ 11,00 R$ 330,00
152 UND 60 CONECTOR PARA HASTE 
   DE ATERRAMENTO R$ 1,50 R$ 90,00
153 UND 60 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 
   COM TAMPA 150X150X250MM R$ 3,00 R$ 180,00
154 UND 20 CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA 
   EM NORYL R$ 58,00 R$ 1.160,00
155 UND 2 CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM NORYL R$ 130,00 R$ 260,00
156 UND 30 LUVA SIMPLES ROSCÁVEL ¾  R$ 2,00 R$ 60,00
157 UND 30 CURVA 90° ROSCÁVEL ¾ R$ 2,00 R$ 60,00
158 UND 20 CURVA DE 135° OU CABEÇOTE DE ¾ R$ 3,00 R$ 60,00
159 UND 30 BUCHAS, CONTRA BUCHAS 
   E ARRUELAS DE ¾ R$ 1,00 R$ 30,00
160 MT 20 FITA DE AÇO INOXIDÁVEL 19 MM R$ 3,00 R$ 60,00
161 UND 20 BRAÇADEIRA PARA FITA DE AÇO 
   INOXIDÁVEL DE 19MM R$ 1,00 R$ 20,00
162 UND 80 FITA ISOLANTE BAIXA TENSAO 
   DE 20M PRETA R$ 4,00 R$ 320,00
163 UND 10 FITA ISOLANTE ALTA FUSAO DE 
   10M PRETA R$ 7,00 R$ 70,00
164 UND 4 BOMBA SUBMERSA 450W VAZAO 
   DE 2.300 A 750 LITROS R$ 350,00 R$ 1.400,00
165 UND 50 TOMADA PADRAO DE EMBUTIR R$ 4,50 R$ 225,00
166 UND 40 TOMADA COM INTERRUPTOR EMBUTIDA R$ 6,50 R$ 260,00
167 UND 30 INTERRUPTOR DE 01 TECLA DE EMBUTIR R$ 4,00 R$ 120,00
168 UND 30 INTERRUPTOR DE 02 TECLAS DE EMBUTIR R$ 5,00 R$ 150,00
169 UND 30 INTERRUPTOR DE 03 TECLAS DE EMBUTIR R$ 6,00 R$ 180,00
179 UND 30 TOMADA EXTERNA PARA CANALETA R$ 6,00 R$ 180,00
171 UND 20 INTERRUPTOR EXTERNO DE 01 TECLA R$ 4,50 R$ 90,00
172 UND 50 CANALETA DE 2,0 M (ADESIVA) R$ 4,50 R$ 225,00
VALOR TOTAL R$ 149.962,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)

Capim - PB, 13 de Abril de 2016.
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00005/2016

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 DP00005/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para fornecimento de materiais necessá-
rios para a realização da intervenção cirúrgica no paciente EDNILSON JOSÉ DA SILVA, conforme 
processo 0800431-27.2015.8.15.0181 - 5ª Vara Mista de Guarabira, conforme elementos constantes 
no referido processo; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ÓPERA MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - R$ 8.196,00 – Oito Mil Cento e Noventa e Seis Reais.

Guarabira - PB, 13 de Abril de 2016.
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Disponibilização de serviços profissionais de advocacia de natureza contínua a 
Contratante, no âmbito judicial e administrativo, através de Advogado(s) sob a responsabilidade e 
supervisão da Contratada, mediante remuneração, com o fim de defender os interesses e direitos da 
Contratante, mediante propositura ou defesa de ações judiciais e de procedimentos administrativos, 
até última instância, judicial ou administrativa. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00010/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 03.00 - 04.122.1002.2005 - 3.3.90.39.01 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Março a Dezembro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e JOHNSON ABRANTES - SO-
CIEDADE DE ADVOGADOS – CNPJ: 11.663.900/0001-35 - CT Nº 10164/2016 – 14.03.16 - R$ 
50.000,00 – Cinquenta Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

    
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00010/2016.
OBJETO: Disponibilização de serviços profissionais de advocacia de natureza contínua a 

Contratante, no âmbito judicial e administrativo, através de Advogado(s) sob a responsabilidade e 
supervisão da Contratada, mediante remuneração, com o fim de defender os interesses e direitos da 
Contratante, mediante propositura ou defesa de ações judiciais e de procedimentos administrativos, 
até última instância, judicial ou administrativa.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito, em 04/03/2016.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 11/03/2016.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00010/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2016, 
que objetiva a Disponibilização de serviços profissionais de advocacia de natureza contínua a 
Contratante, no âmbito judicial e administrativo, através de Advogado(s) sob a responsabilidade e 
supervisão da Contratada, mediante remuneração, com o fim de defender os interesses e direitos da 
Contratante, mediante propositura ou defesa de ações judiciais e de procedimentos administrativos, 
até última instância, judicial ou administrativa, período compreendido de Março a Dezembro de 2016. 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOHNSON ABRANTES - 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS – CNPJ nº 11.663.900/0001-35, R$ 50.000,00 – Cinquenta Mil Reais.

Guarabira - PB, 11 de Março de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Profissional para prestação dos SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, junto 
ao Fundo Municipal de Assistência Social de Guarabira, em especial ao CREAS até dezembro de 
2016. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / CREAS 06.00 – 08.244.2018.2028 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física. VIGÊNCIA: Abril a Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA e FRANCISCO BRILHANTE FILHO – CPF: 482.367.484-72 - CT Nº 
00256/2016 - 13.04.16 - R$ 12.600,00 – Doze Mil e Seiscentos Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

   
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00013/2016.
OBJETO: Contratação de Profissional para prestação dos SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, junto ao 

Fundo Municipal de Assistência Social de Guarabira, em especial ao CREAS até dezembro de 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
APROVAÇÃO: Prefeito, em 11/04/2016.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13/04/2016.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00013/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2016, 
que objetiva a Contratação de Profissional para prestação dos SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, junto ao 
Fundo Municipal de Assistência Social de Guarabira, em especial ao CREAS até dezembro de 2016. 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO BRILHANTE 
FILHO – CPF: 482.367.484-72, R$ 12.600,00 – Doze Mil e Seiscentos Reais.

Guarabira - PB, 13 de Abril de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação dos serviços técnicos contábeis à Prefeitura Municipal de Guarabira/
PB em atendimento às normas exigidas pelos órgãos fiscalizadores, em especial ao TCE/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS 04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2007 - Manter as Atividades da Secretaria 
de Finanças 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: Março a 
Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e JR 
CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI – CNPJ: 22.371.844/0001-81 - CT Nº 00167/2016 - 15.03.2016 
- R$ 44.000,00 – Quarenta e Quatro Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00011/2016.
OBJETO: Prestação dos serviços técnicos contábeis à Prefeitura Municipal de Guarabira/PB em 

atendimento às normas exigidas pelos órgãos fiscalizadores, em especial ao TCE/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito, em 08.03.2016.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/03/2016.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00011/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2016, 
que objetiva a prestação dos serviços técnicos contábeis à Prefeitura Municipal de Guarabira/PB 
em atendimento às normas exigidas pelos órgãos fiscalizadores, em especial ao TCE/PB, período 
compreendido de Março a Dezembro de 2016. RATIFICO o correspondente procedimento e AD-
JUDICO o seu objeto a: JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI – CNPJ: 22.371.844/0001-81, R$ 
44.000,00 – Quarenta e Quatro Mil Reais.

Guarabira - PB, 14 de Março de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação dos serviços técnicos contábeis ao Fundo Municipal de Saúde de Guara-
bira/PB em atendimento às normas exigidas pelos órgãos fiscalizadores, em especial ao TCE/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS 16.00 - Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde 10.302.2022.2075 - Manter 
Atividades do Serviço Público de Saúde - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica VIGÊNCIA: Março a Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE GUARABIRA e JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI – CNPJ: 22.371.844/0001-
81 - CT Nº 10167/2016 – 15.03.2016 - R$ 26.000,00 – Vinte e Seis Mil Reais.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00012/2016.
OBJETO: Prestação dos serviços técnicos contábeis ao Fundo Municipal de Saúde de Guara-

bira/PB em atendimento às normas exigidas pelos órgãos fiscalizadores, em especial ao TCE/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Gestor, em 08.03.2016.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 14/03/2016.
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00012/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2016, 
que objetiva a prestação dos serviços técnicos contábeis ao Fundo Municipal de Saúde de Guara-
bira/PB em atendimento às normas exigidas pelos órgãos fiscalizadores, em especial ao TCE/PB, 
período compreendido de Março a Dezembro de 2016. RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI – CNPJ Nº 22.371.844/0001-81, 
R$ 26.000,00 – Vinte e Seis Mil Reais.

Guarabira - PB, 14 de Março de 2016
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 10:30 horas do dia 28 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de má-
quinas copiadoras, serviços de manutenção e recarga de toner, destinados a diversas secretarias 
do município de Cacimba de Areia-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 13 de Abril de 2016
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ca-

pitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 11:30 horas do dia 28 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição de produto de 
informática, e recarga de cartuchos, para a secretaria/fundo municipal de saúde do município de 
Cacimba de Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 13 de Abril de 2016.
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Capitão 

Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 13:30 horas do dia 28 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
prestar os serviços com a confecção de prótese dentária, atendendo ao recurso Brasil sorridente, 
dos beneficiários do município de Cacimba de Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 07:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 13 de Abril de 2016.
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016 
OBJETO: Aquisição de patrulha mecanizada para o município de Cacimba de Areia/PB, conforme o convênio.  
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,  

R E S O L V E:  
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Aquisição 

de patrulha mecanizada para o município de Cacimba de Areia/PB, conforme o convênio; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a: 

- BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.
CNPJ Nº. 14.730.000/0003-13.
END.: RUA FRANCISCO MARQUES DA FONSÊCA, 595 - IMACULADA - BAYEUX – PB.
Valor: R$ 128.000,00.
- PAULO ERNESTRO DO REGO FILHO - ME.
CNPJ Nº. 02.035.769/0001-70.
END.: RUA: TAVARES CALVACANTE, 487 - CENTRO - CAMPINA GARNDE - PB
Valor: R$ 52.300,00. 

 Cacimba de Areia - PB, 01 de Abril de 2016.
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Capitão 

Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
Prestação de serviços de planejamento, execução e controle de prestação de convênios Federais e 
Estaduais junto aos Sistemas: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGOC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, 
SISMOB e demais Secretarias do Estado como os Pactos com Educação e Desenvolvimentos, As-
sessoria a Secretária de Educação deste Município na orientação e acompanhamentos dos Sistemas 
e informes e Execução dos programas e dos Conselhos Escolares e Serviço de implantação de 
Ponta Eletrônico gerenciamento e locação de software para maquinas de Ponto Eletrônico para o 
Município de Cacimba de Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 13 de Abril de 2016.
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar as 08h30m do 
dia 27/04/2016, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00009/2016, que tem por objeto 
Contratação de empresa para o fornecimento de Materiais de Laboratório, destinados a atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Esclarecimentos e cópia do edital, na Pre-
feitura Municipal em dias úteis, no horário das 08h00m as 12h00m ou pelo telefone (83) 3356.117 
ou email pmcab.cpl@gmail.com.

Publique-se: Cabaceiras 13 de Abril  de 2016 
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS 

Pregoeiro

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar as 11h00m do 

dia 27/04/2016, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00010/2016, que tem por objeto 
Contratação de empresa para o fornecimento de Materiais Hospitalares, destinados a atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Esclarecimentos e cópia do edital, na Prefei-
tura Municipal em dias úteis, no horário das 08h00m as 12h00m ou pelo telefone (83) 3356.117 ou 
email pmcab.cpl@gmail.com.

Publique-se: Cabaceiras 13 de Abril  de 2016 
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2016

Objeto: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA 
DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00  (hora local) do 
dia 04/05/2016. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 
159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-
2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 13 de abril de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU

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

Rua Vereador Jose Pedro da Silva Filho, 23 - Centro - Pitimbu - PB, às 14:00 horas do dia 22 de 
Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇO DE 
INTERNET COM WI-FI EM REDE PARA SEIS COMPUTADORES NA PARTE INTERNA DESTE 
PODER LEGISLATIVO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 32991448.
Email: jeanpp11@hotmail.com

Pitimbu - PB, 12 de Abril de 2016
ZIORETH RIBEIRO PLACIDO - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vereador Jose Pedro da Silva Filho, 23 - Centro - Pitimbu - PB, às 16:00 horas do dia 22 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTINADO A VIAGENS PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS QUANDO A SERVIÇO DA 
CÂMARA MUNICIPAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 32991448.
Email: jeanpp11@hotmail.com

Pitimbu - PB, 12 de Abril de 2016
ZIORETH RIBEIRO PLACIDO - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Vereador Jose Pedro da Silva Filho, 23 - Centro - Pitimbu - PB, às 15:00 horas do dia 29 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE PI-
TIMBU.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 32991448.
Email: jeanpp11@hotmail.com

Pitimbu - PB, 12 de Abril de 2016
JEAN CARLO COIRDEIRO ALBINO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ca-

pitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 09:30 horas do dia 28 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para realizar os serviços de Digitalização da Prefeitura Municipal e Folha de Pagamento o órgão 
e concessão de software de busca de documentos para o Município de Cacimba de Areia/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 13 de Abril de 2016.
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR - Pregoeiro Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 00015/2016. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. 
COMISSÃO: Pregoeira e Equipe de Apoio. NATUREZA DO OBJETO: Compras de Fardamento. 

VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: R$ 148.984,00 (cento e quarenta e oito mil novecentos e oitenta e 
quatro reais). Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, se-
diada na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 03 de 
Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa 
para confecção do Fardamento Escolar para o município de Natuba/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com. 

Natuba - PB, 13 de Abril de 2016. 
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016
CONTRATO Nº 115/2016 - Contratado(a): JC - Distribuidora de Livros Ltda - ME. Objeto: Aqui-

sição parcelada de livros que trate da temática de combate ao Aedes Aegypti e coleção de livros 
de literatura de cordel, destinado aos alunos do sistema municipal de ensino fundamental anos 
finais e EJA - Educação de Jovens e Adultos. Valor Contratado: R$ 277.500,00.  Recursos: Pró-
prios, FUNDEB e FNDE. Classificação: Secretaria de Educação - Material de Consumo. Vigência: 
13/04/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 13 de abril de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

JOÃO CARLOS LEMOS ESTEVES, CPF: 016.472.987-92, torna público que requereu a SEMA-
PA- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença deinstalação, para 
construção de um imóvel unifamiliar situado à Rua Projetada 10, Qd. “A” ,lt. 003, Cond. Bosque de 
Intermares, B. Intermares, CPE: 58.106-434, Cabedelo/PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação para a atividade de: Construção da 
Escola Técnica Estadual no município de Guarabira/PB.  Processo nº 2016-002279/TEC/LI-4773.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação para a atividade de: Construção da Escola 
Técnica Estadual no município de Patos/PB.  Processo nº 2016-002272/TEC/LI-4771.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação para a atividade de: Construção da Escola 
Técnica Estadual no município de Campina Grande/PB.  Processo nº 2016-002276/TEC/LI-4772.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 698/2016, em João Pessoa, em 1 Abril de 
2016 – Prazo 730 dias. Para a atividade de: Drenagem pluvial e Pavimentação das ruas: Governador 
Antônio Mariz, João Batista de Carvalho, José Iran Dias da Costa, Manoel Antônio Lima Manoel 
Guilherme da Silva, Pedro Regis, Tabeliã Maria José Dias da Cruz, Ten. Lúiz Pedro da Silva, Rua 
Projetada: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, trecho 1 e trecho 2 da rua 
projetada 11.  no município de Jacaraú/PB.  Processo nº 2016-000495/TEC/LO-1522.

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS MOREIRA LTDA. – CNPJ/CPF Nº 06.957.860/0001-02 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação n.º 802/2016 em João Pessoa, 08 de Abril de 2016 –                   PRAZO 730 
dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 25 UNIDADES HABITACIONAIS, 
EM 06 PAVIMENTOS TIPOS, TERREO MAIS SUBSOLO, NUMA ÁREA DE 3.499,40 M2. Na(o) 
RUA ALCEBÍADES DA CUNHA – QD. 07 – LT. 292 - BANCÁRIOS Município: JOÃO PESSOA – UF:  
PB. Processo: 2016-001805/TEC/LO-1815.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – CNPJ N° 08.902.934/0001-20 torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença de 
instalação n° 699/2016 em João Pessoa, 1 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Campo de Futebol e Respectivo Sistema de Tratamento – Rede Coletora de Esgoto e Estação de 
Tratamento Dotado de Decanto Digestor, Filtro Anaeróbio e Filtro de Areia. Na R. João Alves Massa 
Zona Rural, Cruz do Espírito Santo – UF:PB  Processo: 2015-005680/TEC/LI-4346 

NIVALDO SILVA – CNPJ/CPF Nº 410.398.314-00 Torna público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 731/2016 em João Pessoa, 
4 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO DE 09 APARTAMENTOS 
MULTIFAMILIARES, DISTRIBUIDOS 03 PAVIMENTOS, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 680,00M² 
Na(o) -  RUA PROF. MARIA PESSOA DA SILVA, QD 13, LT 386, CIDADE DOS COLIBRIS.  Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-001112/TEC/LI-4676.

CONSTRUTORA RENASCER LTDA – CNPJ/CPF Nº 70.121.942/0001-03 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 762/2016 em João Pessoa, 6 de abril de 2016 – Prazo: 1440 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial multifamiliar vertical composto de duas torres, totalizando 232 unidades habitacionais 
e com sistema de esgotamento sanitário interligado a rede pública da Cagepa. Na(o) -  RUA DEP. 
ANTONIO DE PADUA CARVALHO, S/N – AEROCLUBE Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB.  
Processo: 2016-001974/TEC/LI-4747.

PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA – SUPER BOX BRASIL – CNPJ/CPF Nº 08.330.367/0001-
85 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 808/2016 em João Pessoa, 11 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Padaria e Pastelaria Brasil LTDA - Super Box Na(o) -  RUA ANTONIO ARANTES, S/N, 
ERNESTO GEISEL Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000087/TEC/LO-1388.

ADRIANA PEREIRA LIMA - ME - CNPJ Nº 19.862.058/0001-72 torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação e de Operação para Lanchonete, 
confeitaria e produtos de doceria, situado na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 574, Tambaú, 
João Pessoa – PB.

ALLIANCE JOÃO PESSOA 02 CONSTRUÇÕES SPE LTDA – ALLIANCE EVIDENCE CLASS CLUB 
-CNPJ/CPF Nº13.078.669/0001-48, torna público que a SEMAN – Secretária de Meio Ambiente,emitiu 
Licença de Operação Nº 144/2016, para um edifico multifamiliar, situado na Avenida Minas Gerais, 
Setor 15, quadra 062, lote 0271, Bairro dos Estados - João Pessoa/PB.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 000010/2016 - FMS
OBJETO: 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.

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016 - FMS.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS MUNICIPIO DE CAPIM;02.13 SECRETARIA DE SAÚDE; 

02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 2007 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE; 029 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO -  MILTON VIEGAS - ME,  CNPJ: 24.279.655/0001-09, PELO VALOR DE R$ 

121.362,50 (CENTO E VINTE E UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS). 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

GABINETE DO PREFEITO
 Cacimba de Areia - PB, 01 de Abril de 2016.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,
R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00018/2016, que 

objetiva: Aquisição de patrulha mecanizada para o município de Cacimba de Areia/PB, conforme 
o convênio; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente(s) vencedor(es):

- BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ Nº. 14.730.000/0003-13.
END.: RUA FRANCISCO MARQUES DA FONSÊCA, 595 - IMACULADA - BAYEUX – PB.
Valor: R$ 128.000,00.
- PAULO ERNESTRO DO REGO FILHO - ME.
CNPJ Nº. 02.035.769/0001-70.
END.: RUA: TAVARES CALVACANTE, 487 - CENTRO - CAMPINA GARNDE - PB
Valor: R$ 52.300,00.
Publique-se e cumpra-se.

ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Aquisição parcelada e 
conforme demanda de Medicamentos para o Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde 
do Munic; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DISMENE DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - R$ 467.556,26; ENDOMED COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 151.056,00.

Natuba - PB, 30 de Março de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: Aquisição de Materias 
e Instrumentais Odontologicos para atedimento do Programa de Saúde Bucal da Atenção Básica; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JUED COM. E ASSIST. DE 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 79.622,60.

Natuba - PB, 30 de Março de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada e conforme demanda de Medicamentos para o Hospital Muni-
cipal e as Unidades Básicas de Saúde do Munic. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00009/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba:

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Natuba e:

CT Nº 00016/2016 - 01.04.16 - DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NOR-
DESTE LTDA - R$ 467.556,26  -  Itens: 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 18 - 19 - 22 - 33 - 34 - 38 - 40 - 41 
- 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 61 - 64 - 71 - 72 - 75 - 76 - 77 - 78 - 88 - 89 - 92 - 93 - 94 - 99 - 111 
- 124 - 125 - 129 - 131 - 132 - 135 - 140 - 142 - 144 - 145 - 147 - 148 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 
- 155 - 156 - 157 - 164 - 171 - 172 - 173 - 174 - 176 - 177 - 181 - 189 - 190 - 191 - 192 - 196 - 197 
- 199 - 214 - 215 - 216 - 217 - 221 - 239 - 240 - 245 - 246 - 247 - 251 - 253 - 255 - 256 - 259 - 263 
- 266 - 267 - 273 - 274 - 277 - 278 - 280 - 293 - 294 - 297 - 300 - 306 - 307 - 308 - 309 - 314 - 315 
- 319 - 322 - 332 - 340 - 341 - 342 - 361 - 363 - 364 - 366 - 367 - 375 – 391

CT Nº 00017/2016 - 01.04.16 - ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICA-
MENTOS LTDA - R$ 151.056,00  - Itens: 2 - 3 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 23 - 30 - 31 
- 32 - 35 - 36 - 37 - 39 - 45 - 46 - 47 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 - 62 - 63 - 65 - 69 - 70 - 79 
- 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 90 - 91 - 98 - 101 - 108 - 112 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 
- 133 - 136 - 137 - 143 - 146 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 
- 179 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 193 - 194 - 195 - 202 - 206 - 210 - 211 - 212 - 219 - 220 - 225 
- 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 238 - 241 - 244 - 248 - 249 - 250 - 252 - 254 - 257 - 258 - 260 - 261 
- 262 - 264 - 265 - 275 - 276 - 281 - 282 - 283 - 289 - 290 - 291 - 292 - 295 - 296 - 301 - 302 - 303 
- 304 - 305 - 312 - 313 - 316 - 317 - 320 - 321 - 325 - 326 - 328 - 329 - 330 - 331 - 333 - 334 - 335 
- 336 - 337 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 
- 358 - 360 - 362 - 365 - 370 - 371 - 376 - 377 - 378 - 382 - 383 - 389 – 390.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Materias e Instrumentais Odontologicos para atedimento do Programa 

de Saúde Bucal da Atenção Básica.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.301.0083.2.021 - Manutenção do PAB 3.3.90.30 - Material de Consumo 10.301.0083.2022 - 
Manutenção do PSF 3.3.90.30 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00018/2016 - 01.04.16 - JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 

LTDA - R$ 79.622,60

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ca-

pitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para locação de Softwares para os serviços contábeis, licitação, e outros, para as secretarias do 
município de Cacimba de Areia- PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3479-1025.
Email: cpl.cacimbadeareiapb@gmail.com

Cacimba de Areia - PB, 13 de Abril de 2016
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Capitão 

Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 15:00 horas do dia 28 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de molas, braçadeiras, 
para os veículos do município de Cacimba de Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 07:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 13 de Abril de 2016
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 16:00 horas do dia 28 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças 
para os veículos pertencentes ao município, locados e colocados à disposição e para máquinas 
pesadas pertencentes ao município de Cacimba de Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário 
das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 13 de Abril de 2016
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 000023/2016 - PMC
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016 - PMC.
DOTAÇÃO:  RECURSOS PRÓPRIOS MUNICIPIO DE CAPIM; 02.02 SECRETARIA DE ADMI-

NISTRAÇÃO; 04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO; 029 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDCO; 02.04 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 361 1003 1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 
UNIDADES ESCOLARES; 050 4490.51 00 001 OBRAS E INSTALAÇÕES; 516 4490.51 00 701 
OBRAS E INSTALAÇÕES; 02.07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS; 
15 451 1006 1015 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO; 202 4490.51 00 
001 OBRAS E INSTALAÇÕES; 470 4490.51 00 001 OBRAS E INSTALAÇÕES; 470 4490.51 00 701 
OBRAS E INSTALAÇÕES; 15 451 1006 1017 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, 
JARDINS, CALÇADAS E PRAÇAS; 211 4490.51 00 001 OBRAS E INSTALAÇÕES; 588 4490.51 
00 701 OBRAS E INSTALAÇÕES; 15 452 2008 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE-
CRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS; 198 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 36 751 1006 2068 MANUTENÇÃO E CONSER-
VAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 391 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 
20 608 1008 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; 224 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 02.11 SECRETARIA DE 
CULTURA; 13 392 1014 2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA; 
287 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM:
CONTRATADO: JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA – ME, CNPJ Nº 13.639.397/0001-08. 
VALOR R$ 119,969,60 (CENTO E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE 

REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO Aquisição de patrulha mecanizada para o município de Cacimba de Areia/PB, conforme 

o convênio.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016, processada nos termos da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal, e subsidiariamente pela Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: Convênio: Nº SICONV: 063941/2013 - Contrato de Repasse Nº. 793274/2013/
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA CAIXA e o Município de Cacimba de 
Areia através das seguintes Dotações Orçamentárias: 02.060 - Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento: 20.366.3010.1031 - Aquisição de Patrulha Mecânica e Implementos Agrícolas - 
4490.52 - Equipamento e Material Permanente.

VIGÊNCIA: 09 (nove) meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia e BASE MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - R$ 128.000,00 - PAULO ERNESTRO DO REGO FILHO - 
ME - R$ 52.300,00.

Cacimba de Areia - PB, 04 de Abril de 2016.
ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA

Prefeito
CONTRATANTE

BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ nº 14.730.000/0003-13

CONTRATADO
PAULO ERNESTRO DO REGO FILHO - ME

CNPJ nº 02.035.769/0001-70
CONTRATADO
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