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Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

29o Máx.
24o  Mín.

32o  Máx.
20o Mín.
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22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,474  (compra) R$ 3,476  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,340  (compra) R$ 3,620  (venda)
EURO   R$ 3,910  (compra) R$ 3,915  (venda)

l MPPB dá prazo para que prefeitura da capital sinalize ciclovia. Página 5

l Governo investe em obras para garantir convivência com a seca. Página 13 

l Anvisa aponta risco sanitário em liberação da pílula do câncer. Página 14

l Débora Gil Pantaleão lança livro de poemas no Espaço Cultural. Página 22

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb

Nublado com 
chuvas ocasionais

Maioria dos minis-
tros votou por indefe-
rir o mandado de se-
gurança feito pela AGU 
que pedia anulação do 
parecer da Comissão 
Especial.  PÁGInA 8

Troféu Maria Lenk 
é a última seletiva 
da natação brasileira 
para a Rio-2016.  
PÁGInA 20

STF mantém 
a votação do 
impeachment

Kaio Márcio 
tenta vaga 
na Olimpíada

DívIDAs Dos EstADos

Em reunião com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, o governador Ricardo Coutinho defendeu que o Supremo 
comande a mesa de negociações com o Governo Federal sobre a dívida entre os Estados e a União.  PÁGInA 8

Ricardo propõe que 
sTF comande acordo

stF decide

Tabela das partidas da seleção foi divulgada ontem Última chance do atleta

Ministros do Supremo Tribunal Federal

Geraldo Azevedo 
no Teatro de Arena

O cantor e compositor per-
nambucano Geraldo Azevedo faz 

show hoje à noite no Es-
paço Cultural e apre-

senta parceria 
com a banda 
Somos Uno.  
PÁGInA 21
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Esportes

Partido marcou nova 
reunião para definir quem 
vai apoiar.  PÁGInA 8

PPS oficializa racha 
com prefeito de JP

ELEIçõEs

RECURsos HíDRICos Obras do canal Acauã-Araçagi fazem parte das ações de convivência com a seca 
desenvolvidas pelo Governo do Estado que vem garantindo a segurança do abastecimento.  PÁGInA 13

Brasil jogará 1a 
partida contra 
a África do Sul

Caminhada em 
busca do inédito ouro 
olímpico começa 
em 4 de agosto.  
PÁGInA 19
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A cidade de João Pessoa convive hoje 
com um incômodo paradoxo. Por um 
lado, cresce por ela a estima de turistas 
do Brasil e do exterior, o que a destaca 
cada vez mais entre as capitais brasilei-
ras. Por outro, a vida de seus habitantes, 
principalmente os de baixa renda, vem 
perdendo muito em qualidade.

As queixas contra o relapso adminis-
trativo da Municipalidade não são exclu-
sividade da oposição política ao gestor 
de ocasião, o que as tornaria, é possível 
dizer assim, suspeitas. Os protestos que 
a Imprensa registra exprimem a opinião 
sincera da população, insatisfeita com o 
atual estado de coisas.

O trânsito, por exemplo. O caos é ta-
manho, para pedestres e motoristas, que 
a impressão que se tem é que os enge-
nheiros da Municipalidade, responsáveis 
pelo setor, não conhecem a própria cida-
de onde trabalham. Ou então se valem ex-
clusivamente da simulação computadori-
zada, para a elaboração de projetos.

São tantos os erros primários de en-
genharia, e os consequentes acidentes, 
que a capital paraibana transformou-se 
em uma espécie de “pista de carrinhos 
bate-bate” - aquela famosa atração da 
Festa das Neves, onde crianças, jovens 
e até adultos divertem-se com a colisão 
proposital dos pequenos veículos.

Ocorre que isto não tem graça nenhu-
ma, porque o que está em jogo são vidas; 
a saúde física e psicológica da população. 
Afinal, um semáforo mal colocado, ou 

ruas e avenidas com faixas indicativas 
inapropriadas, pode resultar em mortes 
ou traumas gravíssimos. Isto também 
atende pelo nome de violência urbana.

Observando-se as intervenções em-
preendidas pela Municipalidade, com o 
propósito de otimizar a “mobilidade ur-
bana”, percebe-se que a cidade de João 
Pessoa ficou com “cara” de videogame, 
tantas são as faixas e placas, indicando 
distintas direções, muitas concentradas 
em uma única e curta artéria.

O ponto culminante desta negligên-
cia talvez seja o novo terminal de ônibus 
do Parque Sólon de Lucena, a Lagoa. Lá, 
os usuários de transportes coletivos ca-
minham ao deus-dará pelos canteiros 
estreitos, amontoam-se, desorientam-se 
e desidratam-se sob os quentes e disfun-
cionais “abrigos” de plástico e aço.

Por falar em abrigos, há um déficit 
enorme no que diz respeito a este tipo de 
equipamento, fazendo com que milhares 
de trabalhadores, aposentados, estudan-
tes etc. fiquem expostos, diariamente, às 
intempéries naturais, enquanto aguar-
dam o transporte público – por sinal, 
também com graves deficiências.

Do ponto de vista da administração 
municipal, há que se fazer muito por esta 
cidade - e não só nas áreas de trânsito e 
transporte público -, para que o orgulho 
por esta terra acolhedora não se dilua. 
Afinal, a capital da Paraíba tem poten-
ciais quase ilimitados. O que está faltan-
do são ideias para explorá-los.

Editorial

Incômodo paradoxo
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POR mOtIvOs bAnAIsCOmO 1964mIl AssInAtuRAs

nÃO ExIstE umA hEgEmOnIA

“A OAB repetiu o que fez em 
1964, quando apoiou o gol-
pe que instalou a ditadura 
militar no Brasil”. Do depu-
tado Anísio Maia (PT), criti-
cando a postura da entidade 
em apoiar o impeachment 
da presidente Dilma. “A OAB 
não representa os advoga-
dos brasileiros nessa atitu-
de política a favor do golpe”. 
Exceto a do Estado do Pará, 
todas as seccionais da OAB 
apoiam o impedimento.

No documento dirigido 
aos parlamentares parai-
banos, o Movimento Ad-
vogados e Juristas pela 
Democracia afirmam que 
“o processo de impeach-
ment não deve ser aciona-
do por motivos ordinários 
e banais. Não se arranca o 
chefe do Executivo porque 
não se gosta do governo, 
porque se perdeu a eleição 
ou por pressão da grande 
imprensa”.

Com mais de mil assinatu-
ras, a carta do Movimento 
Advogados e Juristas pela 
Democracia na Paraíba foi 
entregue ontem ao presi-
dente da Assembleia Le-
gislativa, Adriano Galdino. 
No documento, que tam-
bém foi assinado pelo so-
cialista, que é advogado, os 
integrantes do movimento 
pedem que os deputados 
federais paraibanos votem 
contra o impeachment.

JustIÇA fEDERAl: vIDEOCOnfERênCIA AgIlIzA PROCEssOs 
A Justiça da Paraíba inaugurou o novo procedimento de sustentação oral para a 1ª Turma do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), com sede em Recife. Ontem, coube ao advogado 
Ítalo Farias fazer a primeira videoconferência da subseção de Campina Grande, cuja duração foi 
de apenas 1h15. Se tivesse de se deslocar até a capital pernambucana, o procedimento levaria 
um dia inteiro.   

Aliado da presidente Dilma Rousseff, 
apesar de integrar os quadros do PMDB, 
o ministro dos Portos, Helder Barbalho, 
desembarca na Paraíba no dia 10 de 
maio. Terá encontro com o governador 
Ricardo Coutinho e mais 25 dirigentes de 
portos de todo o país. Na pauta, a conti-
nuidade das discussões sobre o plano de 
modernização e a unificação do estatuto 
dos portos.

mODERnIzAÇÃO DOs PORtOs
POR PRECAuÇÃO

Esperteza e pequenez

De uns tempos para cá, toda a luta 
pela redemocratização, o povo que foi às 
ruas por mais liberdade de expressão e de 
verdade, atrás de caminhos menos tortuo-
sos, diferentes dos vividos durante o pe-
ríodo do verde-oliva e baionetas, é borra 
descendo pelo ralo.

O escritor e poeta francês Victor Hugo, 
imenso com seu pensamento de liberdade, 
deixou-nos palavras que provocam refle-
xões. Tendo vivido na França em tempos 
agitados, no colossal romance “Os Mise-
ráveis” fala das transformações ali ocor-
ridas, ele descreveu a sociedade que luta 
entre o fato e o direito.

Temos presenciado, nos últimos tem-
pos, abismados, a luta entre o trabalho dos 
sábios e o trabalho de espertos, o que pode 
estancar o processo de luta por avanços 
e conquistas. A revolução silenciosa das 
ruas e o fermento do campo não podem 
parar nem encalhar, os espertos engalfi-
nham-se no convés do barco à deriva.

Nas últimas décadas, espertos deram 
a si nomes de estadistas. “Que ninguém 
se esqueça, com efeito, de que onde só há 
esperteza necessariamente há pequenez”, 
sentenciou o autor francês no livro “Os 
Miseráveis” que mais de cento e cinquen-
ta anos depois, está atualizado na mesma 
dor e na miséria humana.

Existe uma avalanche de tentativas de 
desfalecer as massas, arrancar o direito e 
conquistas obtidas, a começar pelo enfra-
quecimento e o descrédito dos poderes e 
da imprensa. Homens de estado que assim 
agem às vezes equivale dizer “traidores”. 

Novamente ao mestre do romance fran-
cês que oferece a receita: “Fortalecido o 
direito, é necessário fortalecer o Estado. 
Assegurada a liberdade, é preciso pensar 
no poder”.

O clamor dos excluídos parece não 
ser ouvido, nem respeitadas as conquis-
tas obtidas com sangue e suor. Antes o 
povo esteve  no poder, por meio das mais 
calejadas que cavaram os cascalhos dos 
sertões nordestinos, mas já não é assim. 
Já não falarão com a mesma voz enten-
dida por quem continua com a panela 
vazia.

Abrão Lincoln foi um camponês que 
mudou a história dos Estados Unidos. 
Soube conduzir com simplicidade a li-
derança que conquistou. Sabia que nin-
guém engana o tempo todo. Sem base 
sólida as ideias não prosperam. Sparta-
cus conquistou o povo pela confiança e 
pela fé nos seus princípios, com simplici-
dade, humildade e coragem. 

Não se pode engendrar a permanên-
cia no poder. A prepotência constrói am-
biente para que voltem as trevas.  Abis-
mos que as ambições fazem prevalecer, 
às vezes raspando o direito sem levar 
em conta as conquistas.

Carecemos de virtudes pessoais e 
virtudes públicas, zelo pela saúde, pela 
educação, pela segurança, e terra pro-
duzindo riqueza. Sóbrio, sereno, pacífi-
co, paciente e com espírito de liderança. 
Caso contrário, a luz no final do túnel já 
não terá o mesmo brilho e qualquer ven-
tania apagará o pavio que ainda fumega.

A revolução silenciosa das ruas e o fermento do campo não podem parar 
nem encalhar, os espertos engalfinham-se no convés do barco à deriva.”

Artigo José nunes - jnunes48@hotmail.com

A pesquisa do instituto Vox 
Populi para a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) 
revela um cenário diferente 
daquele sustentado pelo dis-
curso oposicionista quanto à 
cassação da presidente Dilma 
Rousseff. Esta é, em síntese, 
a leitura que se depreende a 
partir dos números divulga-
dos ontem. Em que pese o 
fato de 57% dos brasileiros 
serem a favor do impeach-
ment, 58% afirmam que o impedimento da presidente não resolverá a crise econômica do país 
e 50% veem oportunismo da oposição em propor a cassação, valendo-se do desgaste institu-
cional do governo. Como vemos, não existe uma opinião esmagadora pró-impeachment, como 
tentam nos fazer crer a oposição, e a imagem daqueles que estão à frente do movimento pelo 
impedimento da presidente, como o vice-presidente Michel Temer (foto), não tem uma avaliação 
positiva dos entrevistados. Tanto é assim, que seu índice de rejeição do presidente nacional 
do PMDB é de 61%. Outro aspecto que salta aos olhos à luz dos números da pesquisa é que a 
população brasileira tem uma visão crítica sobre outros personagens que orbitam em torno do 
movimento do impeachment, daí apontarem – 49% dos entrevistados – que o processo tramita 
na Câmara dos Deputados devido à vingança pessoal do presidente da Casa, Eduardo Cunha. 
Grosso modo, o país está dividido, não existe uma hegemonia nem de um lado nem do outro.     
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Precavido, Nabor Wanderley (PMDB) 
protocolou pedido de habeas corpus 
preventivo no Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) para evitar eventual prisão 
pela Polícia Federal, que investiga frau-
des em licitações em prefeituras – o 
peemedebista foi prefeito de Patos. Ele 
afirma que o Ministério Público incluiu 
seu nome na ação penal que tramita na 
Justiça, mas a suposta irregularidade 
teria ocorrido na gestão do ex-prefeito 
Dinaldo Wanderley.

UNIÃO  A
suPERIntEnDênCIA DE ImPREnsA E EDItORA

fundado em 2 de fevereiro de 1893 no 
governo de Álvaro machado

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010 
Distrito Industrial - João Pessoa/PB 
PABX: (083) 3218-6500 / 
ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  
REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

SUPERINTENDENTE

EDITORES SETORIAIS: geraldo varela, Carlos Cavalcanti, Alexandre 
macedo, felipe gesteira e Denise vilar

PROJETO GRÁFICO:  Ricardo Araújo, fernando maradona e Klécio bezerra

Albiege fernandes

DIRETOR ADMINISTRATIVO

EDITORA ADJUNTA

murillo Padilha Câmara neto

Renata ferreira

EDITORES ASSISTENTES: Carlos vieira, Emmanuel noronha, José napoleão 
Ângelo, marcos lima e marcos Pereira

DIRETOR DE OPERACÕES
gilson Renato

CHEFE DE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

DIRETOR TÉCNICO
Walter galvão

EDITOR GERAL
Joanildo mendes

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de abril de 2016 3
Políticas

ALPB recebe grupo de advogados 
engajados contra o impeachment
Mais de mil juristas 
paraibanos assinaram carta 
a favor da democracia

Um grupo de advoga-
dos entregou na manhã de 
ontem ao presidente da As-
sembleia Legislativa, Adria-
no Galdino, e demais depu-
tados da Casa, uma carta 
dirigida aos deputados 
federais paraibanos pedin-
do que eles votem contra o 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff.

Mais de mil advogados 
e juristas assinaram o docu-
mento no Estado. O objetivo 
do manifesto na Assembleia 
é estimular os deputados 
estaduais a pressionarem 
os parlamentares federais 
da Paraíba a votarem con-
tra o afastamento da presi-
dente.

O presidente da Casa, 
Adriano Galdino, enfatizou 
que sua posição é de um 
autêntico legalista que res-
peita o Estado democrático 
de direito e acha que o povo 
brasileiro deve respeitar 
profundamente a Consti-
tuição brasileira e o Esta-
do democrático de direito. 
“Não existe na Constituição 
nenhum enquadramento 
para o impeachment que 
estão querendo contra a 
presidente Dilma. Então me 
posiciono contrário ao im-
peachment”, destacou.

Galdino disse ainda, que 
esse é um caso que tem que 
ser resolvido nas urnas e 
que impopularidade não é 
motivo para impeachment. 
Como advogado ele assinou 

Na sessão desta quinta-
-feira, alguns deputados 
usaram a tribuna do plená-
rio para comentar o proces-
so e votação do impeach-
ment da presidente Dilma 
Rousseff, que acontece no 
próximo domingo (17), na 
Câmara dos Deputados, em 
Brasília.

O deputado João Gon-
çalves declarou que o Brasil 
vive um episódio político 
de extrema relevância. O 
parlamentar destacou que 

é importante que todos 
venham se unir com o ob-
jetivo de pôr fim à crise e 
demonstrou preocupação 
com o momento econômi-
co. “Essa crise política tem 
que parar. Em Brasília, eles 
têm que entender que estão 
quebrando este País. O Bra-
sil está parando e quebran-
do em todos os setores. Nós 
não aguentamos mais”, la-
mentou o deputado.

Anísio Maia também 
chamou atenção para o mo-

mento político do Brasil e 
expressou seu desejo de 
que após a votação do pró-
ximo domingo, o País vol-
te a buscar soluções para 
sair da crise. “Na próxima 
segunda-feira, o Brasil vai 
dar a volta por cima e nós 
vamos poder trabalhar para 
retomar o nosso desenvol-
vimento”, pontuou Anísio.

Buba Germano aler-
tou para o período após a 
apreciação do processo de 
impeachment da presiden-

te Dilma. Para ele, é preciso 
que se busque soluções ur-
gentes para pôr fim à crise 
no Brasil. “A minha preocu-
pação, após o domingo, é 
com a segunda, porque esse 
processo vai para o Senado 
e nós não sabemos onde vai 
desaguar, enquanto isso o 
País está sofrendo com essa 
crise econômica violenta 
que estão afetando direta-
mente a vida dos estados e 
municípios brasileiros”, co-
mentou o deputado.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Principal motivação dos advogados, advogadas e juristas é fazer com que a carta chegue, por meio da Assembleia Legislativa, aos deputados federais da Paraíba

a carta e disse não ver na 
Constituição nenhum motivo 
legal para se fazer o impea-
chment, não há crime de res-
ponsabilidade. Ele lembrou 
que “vasculharam a vida da 
presidente, e absolutamen-
te nada encontraram contra 
ela. Então qual o motivo para 
impeachment? Não existe”, 
concluiu Galdino.

Na opinião do deputado 

Anísio Maia, o Movimento 
Advogadas, Advogados e Ju-
ristas pela Democracia está 
questionando o posiciona-
mento da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), que 
“infelizmente repetiu o feito 
de 1964 quando apoiou o 
golpe que instalou a dita-
dura militar no Brasil. Eles 
estão questionando e dizen-
do que a OAB não represen-

ta os advogados brasileiros 
nessa sua atitude política a 
favor do golpe”, declarou.

A advogada Janaynna 
Marrocos afirmou que o mo-
vimento defende o Estado 
democrático e a legalidade. 
“Nós estamos em um regime 
Presidencialista onde o úni-
co motivo que pode retirar 
o presidente do poder é um 
crime de responsabilidade. 

Impopularidade ou proble-
mas na política econômica 
não são motivos aptos a en-
sejar o impeachment e o cri-
me de responsabilidade não 
está configurado”, ressaltou 
a advogada.

Janaynna afirmou ain-
da que impeachment sem 
crime é golpe branco fei-
to por aparato midiático e 
por articulações dentro do 

Congresso, onde 33 depu-
tados federais que votaram 
a favor do impeachment na 
comissão especial são réus 
em processo de corrupção. 
Precisamos garantir o re-
sultado das urnas e aqui na 
Paraíba a presidente Dilma 
obteve 69% dos votos e os 
deputados federais estão 
negligenciando os votos dos 
paraibanos, afirmou.

Na sessão ordinária 
dessa quinta-feira, 14, o 
vereador Fuba ocupou a 
tribuna para falar sobre a 
tentativa de golpe organiza-
da pelos partidos da direi-
ta, com suporte da grande 
mídia e do Judiciário. “Não 
existe nada que incrimine a 
presidente Dilma Rousseff. 
Pedalada fiscal não é crime, 
o nome dela não consta nas 
investigações da Lava Jato, e 
se o governo não anda bem, 
esperem 2018 e usem o po-
der do voto”, disse.

O parlamentar ressaltou 
ainda que esse movimento 
golpista tenta conseguir o 
poder usando vias escusas: 
“Eles querem tanto o poder 
que disseram que houve 
fraude nas eleições de 2014, 
e nada foi provado. Não con-
tentes, eles implantaram a 
política do ‘quanto pior me-
lhor’ no Congresso Nacional, 
impossibilitando a gover-
nabilidade. Eles dizem que 
querem acabar com a cor-
rupção no País, mas quem 
está presidindo o processo 
de impeachment é o deputa-
do Eduardo Cunha. Homem 
honesto Eduardo Cunha, não 
é? Para exemplificar ainda 
mais como a coisa é absurda, 
dos 38 deputados que apro-
varam o relatório que pede 
o impeachment, 35 estão en-
volvidos com corrupção”.

Para os deputados fe-

derais que irão votar no 
próximo domingo, 17, Fuba 
colocou que “aqueles que 
votarem pelo golpe, terão 
seus nomes manchados para 
sempre na história do Brasil. 
Eles estão compactuando 
com o que existe de pior na 
política brasileira, e fica aqui 
uma frase: a consciência não 
deixa perdão”.

“Diferente do que a 
Globo diz, do que o Esta-
dão e a Folha de São Paulo 
falam, a batalha não está 
ganha para os golpistas. Es-
tamos na luta, continuamos 
na luta, lutaremos todos os 
dias contra o golpe. Lutare-
mos para defender a nossa 
democracia. Somos muitos: 
movimentos sociais, sindi-
catos, trabalhadores, profes-
sores, estudantes, médicos, 
advogados, enfermeiros, 
mulheres, homens, jovens... 
Estamos nas universidades, 
estamos nos bairros, esta-
mos nas ruas, estamos em 
Brasília, e não vamos deixar 
que a nossa Constituição 
seja destruída”

Agenda na capital
A Frente Brasil Popular 

está organizando mais um 
Ato Político Cultural Contra 
o Golpe e em Defesa da De-
mocracia nesta sexta-feira, 
15. A concentração será na 
frente do colégio Liceu Pa-
raibano, às 14h.

Fuba alerta para golpe 
contra Dilma Rousseff Deputados analisam crise política 

e votação do próximo domingo

Diretrizes traçadas para eleições 2016

PREOCUPAÇÃO

PROCURADORIA ELEITORAL E MPPB

O secretário-geral do Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MPPB), promotor de Justiça 
João Arlindo Corrêa Neto, rea-
lizou na manhã dessa quarta-
-feira (13) a primeira reunião 
técnica com o procurador da 
República João Bernardo da 
Silva, que atuará na Paraíba 
como procurador regional elei-
toral (PRE) nas eleições muni-
cipais de outubro deste ano. A 
próxima reunião já está marca-
da 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 acompanha-
mento e fiscalização das elei-
ções de 2016”, revela o secre-
tário João Arlindo, adiantando 
que três pontos foram tratados 
nessa reunião. O primeiro de-
les foi a vinculação dos pro-
motores eleitorais até o fim do 
pleito; o segundo, a realização 
de encontros regionais entre o 
procurador regional eleitoral 
com os promotores de Justiça; 
e outro ponto foi um estudo 
preliminar para a realização de 
cursos de capacitação e atuali-
zação voltados para os promo-

tores eleitorais e assessores.
“Eu irei apenas coorde-

nar, mas, em se tratando de 
uma eleição municipal, a par-
ticipação dos promotores de 
Justiça é fundamental”, lem-
bra João Bernardo da Silva, 
acrescentando: “Ocorreram 
mudanças na legislação e os 
encontros regionais e os cur-
sos serão de extrema impor-
tância para os promotores, 
para que tenhamos também 
uma padronização na atuação 
deles; claro que respeitando a 
autonomia de cada promotor 
eleitoral”.

Em princípio, os encon-
tros regionais deverão ocor-
rer em João Pessoa, Campina 
Grande e Patos, podendo vir a 
ser realizado um quarto even-
to, em Sousa, caso haja neces-
sidade. Quanto à possibilidade 
de realização dos cursos, ela 
será definida na próxima reu-
nião entre o procurador regio-
nal eleitoral e o secretário João 
Arlindo, com a participação 
do promotor de Justiça Lúcio 
Mendes Cavalcante, coorde-
nador do Centro de Estudos 
e Aperfeiçoamento Funcional 
(Ceaf), do MPPB.

FOTO: Divulgação
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Políticas

CPI vai convocar presidentes de
telefônicas para depor na Paraíba
Presidente da Comissão 
diz que fará uso da
condução coercitiva

José Alves
zavieira2@gmail.com

O deputado João Gonçal-
ves, presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI), que investiga indícios 
de irregularidades na presta-
ção dos serviços das empre-
sas de telefonia móvel pres-
tados à população paraibana, 
afirmou ontem que agora a 
CPI vai ouvir os presidentes 
das empresas. “Os presiden-
tes das empresas de telefonia 
móvel têm que prestar depoi-
mentos porque só eles têm 
poder de decisão. Não que-
remos mais conversar com 
representantes porque eles 
sempre dizem que não sabem 
de nada, não têm autonomia 
e não decidem nada sobre 
os problemas das empresas”, 
disse João Gonçalves, anteci-
pando que a próxima etapa da 
CPI é investigar os serviços de 
Internet e TV a cabo.

Segundo João Gonçalves, 
a CPI pretende utilizar-se, 
inclusive, do instrumento da 
condução coercitiva no caso 
dos presidentes das empre-
sas não comparecerem às 
convocações.

Conforme relatório da 
CPI, que tem à frente os de-
putados João Gonçalves e 
João Bosco Carneiro, foram 

encontrados na primeira fase 
das investigações indícios de 
irregularidades. “São indícios 
de crimes de sonegação fiscal, 
da ordem tributária, da ordem 
econômica, crimes ambientais 
e não aplicação dos fundos das 
telecomunicações e possível 
indício de irregulares para for-
mação de cartel e oligopólio”.

Segundo João Gonçalves, 
as empresas sempre prome-
tem tudo, mas na verdade 
entregam outra coisa ao con-
sumidor. O deputado disse 
ainda, que os serviços ofere-
cidos pelas operadoras são 
defasados. “A CPI está traba-
lhando para que o consumi-
dor não sofra abusos. A Ana-
tel diz que está tudo bem, mas 
a realidade é bem diferente”, 
comentou.

O relatório das primeiras 
investigações já foi entregue 
ao Ministério Público Esta-
dual e Federal, ao Tribunal de 
Justiça da Paraíba, ao Tribu-
nal de Contas da União e ao 
superintendente da Polícia 
Federal na Paraíba, Nivaldo 
Farias. O objetivo é unir for-
ças com essas instituições 
em prol de conseguir trazer 
ganhos à população e se fazer 
cumprir as leis deste País.

“Estamos procurando 
todos os órgãos e instituições 
para relatar o que encontra-
mos nas investigações e pedir 
ajuda para que nosso traba-
lho possa prosseguir com in-
vestigações dos órgãos”, disse 
o deputado João Gonçalves.

A CPI da Telefonia foi instalada no último dia 8 de abril de 2015 com o objetivo de apurar a responsabilidade por danos causados ao consumidor na prestação inadequada 

de serviços de telefonia móvel oferecidos pelas operadoras que atuam no Estado da Paraíba.

Durante este tempo, a CPI recebeu o apoio do Ministério Público Estadual e Federal, do Tribunal de Justiça e já recebeu informações dos Procons Municipal e Estadual e do 

Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público da Paraíba (MP-Procon).

Também já ouviu dos representantes da Anatel explicações sobre a atuação do órgão no Estado, e do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado da 

Paraíba (Sinttel) sobre a falta de investimento das operadoras no Estado.

A Comissão também tem realizado sessões públicas em todas as regiões da Paraíba para ouvir autoridades e a população em geral sobre a cobertura das operadoras nas 

diferentes regiões do Estado, assim como estudiosos e técnicos da área de telecomunicações para falar sobre problemas enfrentados no dia a dia dos consumidores.

Saiba mais

Presidente da CPI da Telefonia, deputado João Gonçalves (ao centro) diz que os parlamentares não querem mais conversar com “representantes”

Foto: Roberto Guedes

O Ministério Público 
da Paraíba (MPPB), por 
meio da Promotoria de 
Justiça Cumulativa de 
São Bento, expediu on-
tem uma recomendação 
ao prefeito do município, 
Gemilton Sousa (PR), para 
que ele não realize qual-
quer outro empenho no 
âmbito da administração 
municipal envolvendo 
compra de mercadorias 
e realização de serviços a 
pessoas físicas, exceto se 
destinada à contratação 
de serviços devidamente 
delimitados de profissio-
nais liberais.

No Inquérito Civil 
037.2016.00005, instau-
rado pelo promotor de 
Justiça Alberto Vinícius 
Cartaxo da Cunha, e que 
aponta burla em licita-
ções na prefeitura de 
São Bento, foi apurado 
que José Joseli Dantas 
recebeu R$ 135.113,00 
em 2015, sem a reali-
zação de nenhuma lici-
tação; e Joseildo Silva 
dos Santos recebeu R$ 
62.754,00, também sem 
licitações (o valor desse 
segundo envolvido nas 
denúncias não consta na 
recomendação).

“As licitações visa-
vam a prática de atos em-
presariais, privativos de 
empresários individuais 
com CNPJ ou empresas”, 
explica o promotor Al-

berto Cartaxo, informan-
do que foram solicitadas 
informações adicionais e 
o prefeito foi notificado 
para apresentar sua de-
fesa por escrito. “Trata-se 
de burla à licitação”, des-
taca, ressaltando: “Foram 
solicitados os empenhos 
para se tomar conheci-
mento do local onde os 
serviços foram prestados, 
para a realização de dili-
gências e notificação do 
gestor para apresentar 
sua defesa”.

De acordo com o 
promotor, as evidências 
de fracionamento de 
despesas são claras e que 
os dois envolvidos não 
apresentaram cadastro 
de empresário individual, 
apresentando unica-
mente o número do CPF. 
“Além desses dois indiví-
duos mencionados, a Pre-
feitura de São Bento tem 
realizado inúmeros em-
penhos a pessoas físicas 
e a atividade comercial 
deve ser realizada por 
meio de firma individual, 
com inscrição de CNPJ na 
Receita Federal e na Jun-
ta Comercial do Estado 
da Paraíba”.

O município de São 
Bento, com cerca de 32 
mil habitantes, está lo-
calizado na região do 
Sertão paraibano, dis-
tante a 375 quilômetros 
da capital, João Pessoa.

Inquérito investiga
ausência de licitação

PreFeiturA de São bento

Um projeto de lei que 
cria o Fundo Estadual de 
Proteção e Bem-Estar Ani-
mal (Fepeban) no Estado da 
Paraíba está tramitando na 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba. O projeto, de au-
toria do deputado estadual 
Frei Anastácio (PT), propõe 
captar e aplicar recursos em 
financiamento, investimento, 
expansão, implantação e apri-
moramento das ações públi-
cas voltadas à proteção e ao 
bem-estar dos animais.

“É um projeto que sur-
giu e foi elaborado a partir 
das reivindicações e contri-
buições das ONGs e pessoas 
voluntárias que cuidam de 
animais em nosso Estado. 
Esse projeto, uma vez apro-
vado e transformado em lei, 
será um grande passo para 
ajudar nos cuidados aos ani-
mais abandonados, ou víti-
mas de maus tratos em nosso 
Estado”, disse o deputado.

De acordo com o proje-
to, ficam identificadas como 

finalidades do Fepeban as 
ações de natureza educacio-
nal, bem como o implemento 
do controle populacional e 
de medidas de prevenção a 
zoonoses e demais moléstias. 
Para se alcançar os objetivos 
do Fepeban o Poder Executi-
vo Estadual poderá celebrar 
convênios com outros entes 
federativos e/ou pessoas ju-
rídicas de direito público ou 
privado. 

O Fundo Estadual de Pro-
teção e Bem-Estar Animal será 
gerido pela Secretaria de Esta-
do da Saúde. O projeto define 
como animal os seres vivos, 
bípedes ou quadrúpedes, que 
se enquadre: fauna urbana 
não domiciliada, nativa ou 
exótica; fauna domesticada e 
domiciliada, de estimação ou 
companhia, nativa ou exótica; 
fauna nativa ou exótica que 
componha plantéis particula-
res para qualquer finalidade.

Os recursos do Fepe-
ban destinam-se a financiar 
programas e projetos gover-

namentais que considerem 
o bem-estar dos animais e 
o controle populacional, em 
particular, de cães, gatos e 
animais de tração; apoiar 
programas e projetos gover-
namentais e provindos da 
comunidade que visem de-
fender os animais, bem como 
oferecer-lhes tratamento e 
destinação específicos; criar 
meios para informar e divul-
gar as ações, programas e 
projetos em desenvolvimen-
to, as medidas preventivas 
e profiláticas, bem como as 
normas, princípios e precei-
tos de bem-estar animal;

O projeto prevê ainda 
custear projetos que tenham 
como fim específico resgatar 
animais que se encontrem 
em situação de maus-tratos, 
ou sob crueldade; capacitar 
agentes, servidores públicos 
e profissionais de pessoas 
jurídicas de direito público 
ou privado, tendo como fim 
específico o implemento dos 
objetivos do Fepeban.

Projeto de lei propõe Fundo 
Estadual de Proteção Animal

Recursos da arrecadação e de convênios

FinAnciAmento e conScientizAção JFPB realiza a
1ª Sustentação
Oral por meio de
Videoconferência

O advogado Ítalo Farias 
Bem realizou, na manhã de 
ontem, a primeira sustentação 
oral que foi transmitida por 
videoconferência da subseção 
de Campina Grande para a 1ª 
Turma do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5. 
“Essa foi a audiência inaugural, 
na Seção Judiciária da Paraíba, 
das sustentações por video-
conferência para o TRF5, em 
conformidade com o Novo Có-
digo de Processo Civil”, declara 
o diretor do núcleo Judiciário, 
Marconi Araújo.  

Agora, os advogados e 
procuradores não precisarão 
mais ter que se deslocar ao 
TRF5 em Recife para realizar 
o procedimento. “Não ter de 
viajar para realizar a defesa de 
um cliente é uma grande co-
modidade, sem contar com a 
redução de custos e o ganho de 
tempo. O julgamento do meu 
processo durou apenas 1h15 
e, se eu fosse para Recife, seria 
necessário um dia inteiro”, res-
salta o advogado.

O uso da tecnologia pro-
porciona a simplificação da de-
fesa em grau de recurso. “Con-
segui realizar tranquilamente a 
sustentação. Tudo foi bastante 
prático, desde a solicitação no 
Portal do TRF5 até a autoriza-
ção e operacionalização a cargo 
da Justiça Federal”, declara.

Para solicitar o serviço, o 
advogado ou procurador deve 
fazer inscrição no site do TRF5 
até as 12h do dia útil anterior 
ao da sessão pretendida e com-
parecer à Seção ou Subseção 
Judiciária mais próxima na 
data do julgamento.

O Fundo também vai 
promover a educação e a 
conscientização da socieda-
de sobre a necessidade de 
se aplicar ações eficazes no 
combate à prática de maus 
tratos aos animais. Os re-
cursos orçamentários espe-
cificamente destinados ao 
Fundo pelo Poder Executivo 
Estadual serão a partir de do-
tação não inferior a 0,5% da 

arrecadação do ICMS ocorri-
da no ano anterior; doações 
ou subvenções de pessoas 
físicas ou jurídicas de direi-
to privado; transferências ou 
repasses financeiros oriundos 
dos convênios celebrados com 
os governos federal e estadual, 
destinados à execução de pla-
nos e programas de interesse 
comum, no que concerne às 
ações de promoção do bem

-estar, prevenção e salvaguar-
da da saúde pública.

O Fepeban será regi-
do por um conselho diretor 
formado por 12 membros 
representantes da sociedade 
civil organizada, órgãos de 
segurança pública, Governo 
do Estado, entidades de clas-
ses a exemplo do Conselho 
Estadual de Medicina Veteri-
nária e OAB.



UFPB: candidatos 
derrotados nas eleições 
ainda não definiram apoio
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PMJP tem 60 dias para 
entregar sistema cicloviário 
totalmente sinalizado 

MPPB dá prazo para sinalização
CiClovias em mangaBeira

O Ministério Público deu 
um prazo de 60 dias para a 
Prefeitura de João Pessoa si-
nalizar todo o sistema ciclo-
viário de Mangabeira, que é 
objeto do inquérito civil pú-
blico Nº 018/2015, instaura-
do no dia 29 de maio de 2015, 
tendo como competente a 2ª 
Promotoria, responsável para 
tratar de assuntos de urbanis-
mo e mobilidade, cujo titular 
é o promotor João Geraldo.

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob) firmou o compro-
misso em audiência e será 
realizado um pregão licitató-
rio (o contato com o forne-
cedor do material não é rea-
lizado de forma online) para 
aquisição de tintas necessá-
rias para a sinalização. Não 
havendo nenhuma impugna-
ção ou outro recurso, existe 
a previsão de 30 dias para 
entrega do material. Após a 
entrega desse material, a Se-
mob, por meio do superinten-
dente adjunto, José Augusto 
Morosine, se compromete em 
sinalizar todo o sistema ciclo-
viário de Mangabeira em um 
prazo de 30 dias. 

 “Se houver alguma im-
pugnação ou algo que impe-
ça a realização do trabalho, 
a prefeitura naturalmente 
vai comunicar ao Ministério 
Público, que irá averiguar a 
veracidade dos fatos e ver 
as medidas que podem ser 
tomadas. Agora, a tendência 
natural da instrução proces-
sual é exatamente a propo-
situra de uma ação civil pú-
blica, se não for resolvido de 
forma conciliatória”, explicou 

Davison Eliziario
Especial para A União

Grande parte das ciclovias está com tachões e pintura da sinalização horizontal desgastadas, confundindo motoristas e ciclistas

o promotor de Justiça João 
Geraldo. “O que não pode é 
deixar uma ciclovia, que hoje 
inclusive é um dos meios 
que contribui para o cumpri-
mento da lei das políticas de 
mobilidade urbana, à reve-
lia, como já se encontrava há 
muito tempo”, completou.

O procurador-geral do 
município, Adelmar Azevedo 
Régis, se pronunciou dizen-
do que a Procuradoria-Geral 
do Município (Progem), no 
intervalo citado pela Semob, 
fará gestões junto aos outros 
órgãos da Prefeitura no sen-
tido de resolver outras pen-
dências que dizem respeito 
à limpeza, tapa buracos, re-
moção de entulhos e areia, 
etc., de forma a possibilitar 
a efetivação e conclusão dos 

trabalhos referidos à Semob.
João Geraldo disse que 

essas ações são um comple-
mento de outro inquérito 
onde foi determinado pelo Mi-
nistério Público a recuperação 
de toda a sinalização horizon-
tal no âmbito do município de 
João Pessoa, tanto em relação 
a reacender as pinturas exis-
tentes como sinalizar onde 
não existe sinalização.

Situação das ciclovias
Mangabeira conta com 

um sistema cicloviário nas 
suas principais ruas que é 
utilizado diariamente, tanto 
como locomoção como forma 
de lazer, por vários cidadãos 
residentes do bairro, como 
também por ciclistas de ou-
tras localidades. Ao longo de 

sua extensão existem placas 
para indicar que ali há uma 
ciclovia, sejam em postes ou 
em suportes próprios. Mas 
quando se trata da sinalização 
horizontal, que utiliza tintas 
para demarcação e também 
de tachões (dispositivos re-
fletores fixados no chão como 
complemento da sinalização 
horizontal), a situação encon-
trada não é das melhores.

São poucas as partes 
das ciclovias onde a sinaliza-
ção ainda é perceptível, pois 
a maioria se encontra com a 
tinta desgastada ou apaga-
da, o que dificulta ou impede 
completamente a percepção 
visual de ciclistas e também 
a de motoristas que utilizam 
outros meios de transporte, 
que podem se confundir facil-

mente achando que a ciclovia 
é mais uma área destinada 
para estacionamento ou para-
da de algum veículo. O mesmo 
caso também pode ser perce-
bido nos tachões. Muitos es-
tão sem o adesivo refletivo e 
com a cor desgastada. 

Na Avenida Hilton Souto 
Maior, umas das principais 
do bairro, e que possui ciclo-
via em toda a sua extensão, 
o trecho que apresenta pio-
res condições fica próximo 
ao Mangabeira Shopping. A 
tinta que sinaliza a ciclovia 
está completamente apaga-
da, confundindo-se com um 
acostamento e dificultando 
a visualização dos ciclistas e 
motoristas. Segundo a Semob, 
a Avenida Hilton Souto está 
inserida nos trechos que terão 

prioridade, pois possui gran-
de quantidade de demanda 
de tinta necessária para a re-
vitalização das ciclovias.

Reivindicações
Ciclistas de Mangabeira 

e também de outras locali-
dades que por ali circulam 
reivindicam melhores con-
dições de sinalização nas 
ciclovias da região para evi-
tar acidentes. José Passos da 
Silva disse que já presenciou 
motos trafegando nas ciclo-
vias e que sempre encontra 
carros estacionados ou para-
dos em cima das ciclovias. As 
duas situações são proibidas 
por lei e passíveis de multa. 
Ele transita diariamente pelo 
bairro para ir trabalhar e co-
menta que essas situações 
dificultam o seu trajeto. 

Lucas Santos, que tra-
balha numa oficina próximo 
a uma ciclovia diz que ainda 
falta respeito para com os ci-
clistas, pois quando um lado 
da rua já está cheio de veícu-
los estacionados, os moto-
ristas começam a estacionar 
em cima da ciclovia no outro 
lado da rua. “Todas as licita-
ções foram feitas com for-
necedores de fora, por isso 
ficamos dependentes deles 
para começar o trabalho de 
sinalização. A licitação do 
ano passado zerou de tinta, 
por esse motivo também não 
temos como pintar a que foi 
solicitada este ano”, afirma a 
assessoria da Semob.

Para ciclistas, um siste-
ma cicloviário é de muita im-
portância para a locomoção 
por uma cidade onde veículos 
dominam as pistas, avenidas e 
ruas. É um serviço que garan-
te a segurança necessária para 
que possam exercer o seu di-
reto de ir e vir, sem que acon-
teçam acidentes, e assim utili-
zar a bicicleta como um meio 
de transporte alternativo.

FoTo: Edson Matos

A Polícia Rodoviária Fe-
deral e os fiscais do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama) realizarão 
ao longo do dia de hoje um 
trabalho de fiscalização junto 
a ônibus e caminhões com o 
objetivo de inibir as fraudes 
relacionadas aos sistemas 
antipoluentes. A ação acon-
tece a partir das 9h, na uni-
dade operacional da PRF em 
Mata Redonda, na BR-101. 
Será a primeira de uma série 
de operações voltadas a este 
tema que serão realizadas 
este ano.

O controle da emissão 
de poluentes no trânsito 
também é uma realidade na 
rotina da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). Um deles é 
o Arla 32, um produto quí-
mico à base de ureia que é 
injetado no sistema de esca-
pamento de ônibus e cami-
nhões, fabricados a partir de 
2012, e que serve para tratar 
os gases e reduzir a emissão 
de poluentes. O principal é o 
óxido nitroso, mais conheci-
do como Nox. 

No entanto, este siste-
ma pode ser fraudado pelos 
motoristas ou empresários, 
visando aumentar a mar-
gem de lucro, já que o uso 

no Arla 32 gera custo. Um 
dos ardis mais comuns uti-
lizados para burlar a fisca-
lização, o que, consequen-
temente, acaba gerando 
mais poluição para o meio 
ambiente, é um dispositivo 
eletrônico (chip) instalado 
no painel do veículo que 
tem como objetivo compen-
sar a ausência do Arla 32. 
Quando esse produto quí-
mico acaba, há uma perda 
de potência do motor do 
ônibus ou caminhão, além 
do aumento na emissão de 
gases poluentes. É aí que 
entra o chip para “enganar” 
o sistema.

PRF e Ibama realizam 
ação de fiscalização hoje

gases PolUenTes

Objetivo da ação 
junto a ônibus 
e caminhões é 
inibir fraudes 
relacionadas 
aos sistemas 
antipoluintes, 
como é o caso 
do Arla 32

A Diretoria do Departamento 
de Estradas de Rodagem da Paraí-
ba (DER) esteve reunida com os 
oito Residentes Rodoviários para 
definir um plano de ação visando 
colocar em prática um programa 
de conservação da malha rodo-
viária asfaltada do Estado por 
empresas contratadas, através de 
licitações públicas, bem como ma-
nutenção de todas as estradas de 
terra, com patrolamento e roço 
por administração direta.

Ao abrir a reunião, o diretor 
superintendente do DER, Carlos 
Pereira de Carvalho e Silva, mos-
trou a preocupação do governa-
dor Ricardo Coutinho em relação à 
malha rodoviária, recomendando 
ao órgão rodoviário uma atenção 
especial na conservação das rodo-
vias, principalmente beneficiar o 
elevado investimento realizado 
no Programa Caminhos da Paraí-
ba, que ultrapassa R$ 1,2 bilhão.

Já o secretário da Infraestru-
tura, dos Recursos Hídricos, do 
Meio Ambiente e da Ciência e 
Tecnologia, João Azevedo, sau-
dou os participantes do evento e 
destacou o empenho do governa-
dor Ricardo Coutinho com o Pro-
grama Caminhos da Paraíba, com 
a pavimentação, restauração e 
conservação da malha rodoviária 
do Estado.

Em seguida, ao detalhar o 

programa, Carlos Pereira explicou 
que, após a licitação, as empresas 
vencedoras darão início aos tra-
balhos de conservação rotineira 
em toda a malha pavimentada 
que já ultrapassa 3.600km de ex-
tensão. O valor dos serviços é da 
ordem de R$ 26 milhões, com pra-
zo de validade de dois anos, po-
dendo ser prorrogado por igual 
período conforme está previsto 
na lei das licitações.

recursos assegurados
O dirigente garantiu aos Re-

sidentes Rodoviários que os re-
cursos já estão assegurados na 
fonte CIDE (Contribuição de In-
tervenções do Domínio Econômi-
co), proveniente de impostos dos 
combustíveis, que são transferidos 
trimestralmente pelo governo fe-
deral. Reafirmou, ainda,  que os 
contratos serão assinados, inclusi-
ve com as ordens de serviço, já no 
início de junho deste ano.

O diretor de Operações, Hé-
lio Cunha Lima, também partici-
pante da reunião, disse que com 
a contratação de empresas para 
os serviços de conservação (tapa 
buraco, roço, sinalização, etc), os 
chefes das Residências Rodoviá-
rias, além de fiscalizar diariamen-
te a execução dos serviços, darão 
mais atenção aos trabalhos de 
conservação das estradas de ter-

ra (estaduais), com cerca de 2.000 
mil km de extensão, com patro-
lamento e roço de forma rotinei-
ra e permanente com a supervi-
são obrigatória dos gestores nas 
áreas de suas jurisdições.

José Arnaldo Souza Lima, di-
retor de Planejamento e Transpor-
te do DER, além de participar de 
todos os debates com os Residen-
tes sobre o programa rodoviário 
em execução, fez a apresentação 
do sistema SIgA, que já está dispo-
nível para o público em geral por 
meio do site do DER, que contém 
informações do Programa Cami-
nhos da Paraíba e um cadastro da 
malha estadual.

finalmente, o diretor de Ad-
ministração, filipe Braga de Brito 
Maia, fez uma explanação sobre os 
procedimentos administrativos e fi-
nanceiros do órgão, principalmente 
no tocante a atuação dos Residen-
tes, esclarecendo que as ações de-
vem ser norteadas pelo princípio da 
administração pública.

Na oportunidade, os chefes 
das Residências Rodoviárias fize-
ram um relato das atividades de-
senvolvidas nas suas respectivas 
áreas de jurisdição, bem como 
receberam toda a programação a 
ser cumprida nos próximos meses.

Desta forma, o Estado da Pa-
raíba manterá a tradição de pos-
suir as melhores rodovias do Brasil.  

DER discute plano de conservação 
malHa roDoviÁria Do esTaDo
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Amanhã, dia 16 de abril, 
é o Dia Mundial da Voz, um 
instrumento muito impor-
tante e que precisa de cui-
dados. No Brasil, o dia é de-
dicado para promover ações 
preventivas e conscientizar 
as pessoas sobre os sintomas 
que devem chamar atenção. 

"A voz é um bem muito 
importante que possuímos 
e devemos tomar bastante 
cuidado para mantê-la sau-
dável. O Dia Mundial da Voz 
serve para isso, para des-
tacar a importância desse 
instrumento e ensinar as 
pessoas a tomar os devidos 
cuidados para evitar doen-
ças que prejudicam a voz", 
orienta o médico otorrino-
laringologista Marcos Sodré.

Segundo a fonoaudi-
óloga especialista em voz 

pelo Centro de Estudos da 
Voz, de  São Paulo, Ana Ce-
liane Ugulino, o uso inade-
quado da voz, como o abu-
so e mau uso vocal, pode 
provocar algumas altera-
ções na região das pregas 
vocais, como os conhecidos 
calos ou nódulos. 

Para o médico Marcos 
Sodré, a melhor forma de 
combater essas doenças é 
a prevenção. Ele alerta  as 
pessoas a ficarem atentas  
para alguns sintomas, como 
rouquidão, dor na região da 
laringe, falhas na voz duran-
te a fala, cansaço para falar 
e perda da potência da voz. 
Esses sintomas são normais, 
principalmente depois de 
uma gripe ou resfriado, mas 
se eles persistirem por mais 
de 15 dias um especialista no 
assunto deve ser procurado. 
O exame feito nesses casos 
é a videolaringoscopia. O 
procedimento desse exame 
mostra o estado das pregas 
vocais e identifica doenças e 
problemas nesse local.

De acordo com a Se-
cretaria de Saúde do Esta-
do, na Paraíba, em 2015, 
foram realizados 224.675 
atendimentos relacionados 
a doenças da voz, em 176 
estabelecimentos de saú-
de espalhados pelos 104 
municípios do Estado. As 
cidades que mais tiveram 
atendimentos foram João 
Pessoa e Campina Grande, 
com 115.116 e 36.355 aten-
dimentos, respectivamente.

Segundo Marcos Sodré, 
a poluição e até fatores emo-
cionais também podem cau-
sar patologias que compro-
metem a qualidade da voz 
como refluxo gástrico, asma 
e outras doenças do pulmão. 
O uso de algumas substân-
cias, como o cigarro e o álco-
ol, também podem provocar 
doenças relacionadas à voz, 
a exemplo de irritação nas 
cordas vocais, tumores e o 
câncer de laringe. 

Uma das principais do-
enças relacionadas à voz é o 
câncer de laringe, que pode 

Especialistas alertam para a 
prevenção de doenças da voz
Amanhã, Dia Mundial da 
Voz, serão promovidas 
ações de conscientização

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Foto: Evandro Pereira

A fonoaudióloga 
Ana Celiane alerta para o 
uso do cigarro. Segundo 
ela, esse vício pode ser 
bastante prejudicial para 
a voz. Ele pode causar 
doenças como o Edema 
de Reinke, que atinge 
as pregas vocais e como 
consequência pode dei-
xar a voz "grossa" (em 
um tom mais grave).

Pessoas que traba-
lham utilizando esse ins-
trumento diariamente 
como professores, can-
tores, vendedores ou 
trabalhadores de fábri-
cas que ficam expostos a 
produtos químicos, estão 
mais sujeitos a terem do-
enças que comprome-
tam a qualidade da voz e 
por esse motivo precisam 
ter cuidado redobrado. 
"Qualquer pessoa pode 
estar sujeita a desenvol-
ver um problema de voz. 
Mas, de todo modo, as 
pessoas que utilizam a 
voz em demasia, e além 
disso, realiza abusos vo-
cais podem estar mais su-
jeitas a desencadear um 
problema de voz", orien-
ta a fonoaudióloga.

É o caso do professor 

de língua Portuguesa 
João Condado, que está 
nessa profissão há 33 
anos e tem uma cansa-
tiva rotina de aulas, tra-
balhando os três turnos 
de segunda a sábado. Ele 
conta que a variação da 
temperatura nas salas de 
aula é um fator que mui-
tas vezes contribui para 
o comprometimento da 
qualidade de sua voz. "O 
grande problema para 
mim é o choque térmico. 
Muitas vezes saio de uma 
escola particular, onde a 
temperatura é bastan-
te elevada por conta do 
ar-condicionado, e vou 
direto para uma escola 
da rede pública, onde 
não há ar-condicionado 
e o calor é bastante in-
tenso", contou.

Condado comenta 
que não vacila quando 
o assunto é o seu ins-
trumento de trabalho. 
Para ele, todo cuidado é 
pouco com a voz. "Gosto 
de comer sempre uma 
maçã, beber bastante 
líquido, e uma vez ou 
duas por semana tomo 
chá de romã, para mim é 
um santo remédio", des-

tacou. Mas, apesar dos 
cuidados, há momentos 
em que os problemas são 
inevitáveis. O professor 
conta que o uso constan-
te que ele faz com a voz 
acaba algumas vezes in-
flamando as amígdalas. 
Ele disse que já teve que 
passar três dias longe do 
trabalho por conta da 
amigdalite. 

O médico Marcos So-
dré recomenda a forma 
como o professor cuida 
da voz como a mais in-
dicada. Ele orienta que 
além de beber bastan-
te água e tomar chá de 
romã, também utilize o 
gargarejo com água e sal. 

Dia Mundial da Voz
É uma iniciativa 

brasileira e existe desde 
1999. Em 2003 passou 
a ser internacional. Se-
gundo a fonoaudióloga 
Ana Celiane, no Brasil, 
as ações fonoaudioló-
gicas do dia acontecem 
em parceria com o Con-
selho Federal e Regio-
nais de Fonoaudiolo-
gia, juntamente com a 
Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia.

Abusos vocais podem provocar problemas

Videolaringoscopia mostra o estado das pregas vocais e identifica doenças e problemas no local

A Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
do Governo do Estado vem 
realizando oficinas participa-
tivas em todas as regiões do 
Estado. Os encontros estão 
acontecendo também no Ser-
tão da Paraíba e têm por obje-
tivo formatar demandas para 
a elaboração do Plano Esta-
dual de Segurança Alimentar 
e Nutricional.

Os encontros já aconte-
ceram em Campina Grande, 
Guarabira e Sousa. No mu-
nicípio de Pombal, Sertão da 
Paraíba, os debates começa-
ram ontem e terminam hoje. 
Nos dias 10 e 11 de maio será 

a vez da cidade de Itaporan-
ga, no Vale do Piancó. Odacy 
Paiva, da Câmara Interseto-
rial de Segurança Alimentar 
e Nutricional, participou dos 
debates na cidade de Sousa 
e destacou a participação da 
sociedade civil na busca da 
implantação de políticas vol-
tadas para a população.

“O Governo do Estado fez 
a adesão ao sistema nacio-
nal de segurança alimentar e 
nutricional e agora está em 
processo de construção do 
Plano Estadual de Segurança 
Alimentar e optou pelo mo-
delo bem democrático, com 
a participação da sociedade 
civil e governo nesta constru-
ção. Estamos realizando dez 
oficinas como consulta públi-

ca ouvindo a sociedade civil e 
os gestores estaduais e mu-
nicipais para que possamos 
ter subsídio de construção do 
diagnóstico para o Plano Es-
tadual de Segurança Alimen-
tar”, disse.

Odacy Paiva lembrou 
também que o objetivo dos 
encontros nas mais diversas 
regiões do Estado é viabili-
zar ações voltadas para que 
a população tenha acesso a 
alimentação suficiente  e de 
qualidade. “Essa política vai 
trazer o direito à alimentação. 
O direito que todo ser huma-
no tem de ter acesso a uma 
alimentação suficiente, sau-
dável  e adequada. E é através 
desse plano que vai se dar 
visibilidade às políticas públi-

cas de Segurança Alimentar e 
Nutricional”, afirmou.

A técnica da Câmara 
Intersetorial de Segurança 
Alimentar e Nutricional des-
tacou que os municípios tam-
bém devem criar os conse-
lhos municipais sobre o tema. 
“Os municípios também têm 
que fazer a adesão ao Sistema 
Nacional de Segurança Ali-
mentar. Da mesma forma que 
o Estado já fez, os municípios 
devem fazer também. Devem 
criar seus conselhos  munici-
pais e seu Planos Municipais 
de Segurança Alimentar”.

Paiva lembrou ações 
importantes voltadas para 
apoiar as comunidades mais 
carentes. “Nós temos as po-
líticas de cisternas de pla-

cas. Nós temos restaurantes 
populares, embora sejam 
implantados em municípios 
com população acima de 100 
mil habitantes. Mas temos 
também as cozinhas comuni-
tárias que podem serem aces-
sadas pela população”, disse.

Os debates também con-
taram com a presença de Mãe 
Renilda, integrante do Conse-
lho de Segurança Alimentar 
da Paraíba. Ela disse que o 
Consea tem como meta fisca-
lizar as ações governamentais 
visando implantar políticas 
de apoio à comunidade.

“O Consea é o Conselho 
de Segurança Alimentar e Nu-
tricional. Ele trabalha como 
órgão fiscalizador. Fiscaliza as 
ações de governo para que a 

política de segurança alimen-
tar seja implantada em todo 
o Estado. O Consea também 
atua construindo junto com 
os municípios os seus conse-
lhos de segurança alimentar”, 
afirmou.

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), realizou 
ontem o Manejo Clínico da 
Influenza para os profissio-
nais de saúde da IV Macror-
região. O evento, realizado no 
auditório da IFPB, em Jardim 
Oásis, em Cajazeiras, foi volta-
do para profissionais da Rede 
Hospitalar, das Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs), 
médicos, coordenadores de 
enfermagem, profissionais do 
Núcleo de Vigilância Hospita-
lar e da Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar, além 
dos coordenadores de Vigi-
lância Epidemiológica dos 
Municípios. 

O objetivo é qualificar e 
atualizar os profissionais para 
prestar melhor assistência aos 
pacientes com suspeita de in-
fluenza, além de orientar so-
bre as medidas de prevenção 
e controle da doença.

Durante toda a manhã 
foram abordados temas como 
diagnóstico, tratamento, flu-
xo laboratorial e notificação, 
além da apresentação da si-
tuação epidemiológica da in-
fluenza na Paraíba. “ Já tivemos 
alguns casos confirmados la-

boratorialmente para o H1N1, 
que é um subtipo importante 
da influenza, e que precisa ser 
olhado com critério”, explicou 
a chefe do Núcleo de Doenças 
Transmissíveis Agudas da SES, 
Anna Stella Pachá.

Ela lembrou que, con-
siderando que a influenza 
ocorre durante todo o ano e é 
mais frequente no outono e no 
inverno, é de grande impor-
tância a adoção de medidas 
de prevenção e controle para 
influenza. 

“Os casos de influenza 
esse ano começaram num pe-
ríodo que não era esperado. 
Sempre realizamos a vacina-
ção em abril, justamente pre-
parando essas pessoas para 
que sejam fortalecidas contra 
o vírus, que circula desde ja-
neiro em todo o País. Por isso, 
é preciso que os profissionais 
de saúde estejam mais aten-
tos, em alerta, justamente 
para entender como manejar 
esse paciente, até mesmo para 
que essa sintomatologia não 
desenvolva um agravamento”, 
disse Anna. 

Ela ressaltou que, em caso 
de paciente grave, é importan-
te entender quais ações pre-

cisam ser realizadas, como as 
coletas de nasofaringe, além 
das notificações de casos.

Ainda segundo a gestora 
de saúde da SES, é importante 
ressaltar a presença dos pro-
fissionais de saúde no Manejo 
Clínico da Influenza. 

“O objetivo do Governo 
do Estado é melhorar a as-
sistência voltada para esses 
pacientes, então o Manejo Clí-
nico é uma grande oportuni-
dade de atualizar e qualificar 
esses profissionais para que 
possam identificar precoce-
mente essas doenças, a fim de 
evitar a evolução para gravi-
dade ou óbito. Por isso, a ade-
são dos profissionais ao even-
to é de extrema importância. 
Além disso, após a apresenta-
ção, o conteúdo precisa ser re-
passado para os profissionais 
que não estiveram presentes, 
então os que foram designa-
dos para participar do Manejo 
Clínico devem ser aqueles que 
têm perfil para repassar as in-
formações aos demais”, disse.

“Os Manejos Clínicos da 
Influenza para a 1ª e 3ª Ma-
crorregião de Saúde serão re-
alizados ainda este mês, com 
datas a serem definidas. 

SES realiza manejo clínico 
da Influenza em Cajazeiras

Sousa sedia debate sobre criação de plano estadual 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

causar várias alterações vo-
cais. Ele atinge em sua maio-
ria homens e é um dos mais 
comuns entre os que afetam 
a região da cabeça e pescoço. 

 De acordo com o Ins-
tituto Nacional de Câncer 
(Inca), a estimativa é que 
em 2016 essa neoplasia 
atinja 7.350 pessoas, sendo 

6.360 em homens e 990 em 
mulheres. Na Paraíba, a es-
timativa é de 270 novos ca-
sos, sendo 130 em homens e 
40 em mulheres.

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

Encontros visam 
viabilizar ações 
voltadas para que 
a população tenha 
acesso a alimen-
tação suficiente e 
de qualidade 
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UFPB: candidatos derrotados nas 
eleições ainda não definiram apoio
Margareth Diniz e Luiz 
Júnior vão se enfrentar no 
2o turno, dia 27 deste mês

Após a confirmação da 
realização de segundo turno 
para a definição do reitor da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), os candidatos 
remanescentes na eleição, 
Margareth Diniz e Luiz Júnior, 
buscam articulações com os 
candidatos derrotados em 
busca de uma melhor posição 
para o dia derradeiro: 27 de 
abril. Margareth e Luiz obtive-
ram respectivamente 47,02% 
e 30,97% dos votos propor-
cionais na eleição do primeiro 
turno, realizada na quarta-fei-
ra (13). Saíram da disputa Zé 
Neto, que conseguiu 13,75% 
dos votos proporcionais, e 

Valdiney Gouveia, com 8,26% 
dos votos. Por ora, nenhum 
dos dois confirmou o apoio aos 
candidatos restantes, apesar 
de Zé Neto ter admitido maior 
proximidade com Luiz Júnior.

"Nesse momento atual a 
gente vai ter reunião do nosso 
grupo, a UFPBViva, amanhã 
[hoje], aí nós vamos discutir 
as condições porque o nos-
so projeto não foi vitorioso e 
os outros dois projetos [o de 
Margareth e o de Luiz] são 
a mesma coisa, do ponto de 
vista dos procedimentos. São 
pessoas diferentes, os pro-
jetos é que são os mesmos. 
Então nós vamos analisar 
isso com calma, com o núcleo 
mais central da UFPBViva e 
vamos tomar uma posição 
sobre esse processo eleitoral. 
Pessoalmente eu tenho me 
aproximado muito da chapa 
do professor Luiz Júnior pelo 
fato de trabalharmos juntos e 

etc. Mas aí eu que sou profes-
sor de política, tem um negó-
cio chamado dialética. Quanto 
mais você se aproxima, mas 
eles também se afastam. En-
tão eu diria que no momento 
não teria posicionamento", 
despistou Zé Neto.

Valdiney Gouveia foi ca-
tegórico e afirmou que não 
vai apoiar ninguém no se-
gundo turno. "Não, não vou 
apoiar ninguém. Vou desejar 
muito sucesso só para os dois 
candidatos que merecem, fo-
ram escolhidos, mas eu não 
tenho como me posicionar 
nem para um lado e nem para 
o outro. Queria também de-
sejar muita sorte e sucesso 
para os colegas e que possam 
apresentar as melhores pro-
postas e que de fato tenha-
mos uma universidade que a 
gente se orgulhe. Que a gente 
possa dizer: poxa, estamos no 
caminho certo", afirmou.

Feliphe Rojas
Especial para o Jornal A União

FOTOS: Divulgação

Valdiney Gouveia obteve 8,26% dos votos e Zé Neto ficou em terceiro lugar na disputa, com 13,75%

Zé Neto disse que não pre-
tende se candidatar nos próxi-
mos pleitos, mas ressaltou que o 
movimento UFPBViva continua 
e deve lançar outras chapas. 
“Não está nos nossos planos 
e no meu particularmente [se 
candidatar outra vez]. A gente 
tem um time muito bom, con-
seguimos juntar um monte de 
jovens interessantes e professo-
res, então eu já tenho 75 anos e 
você vai tendo problemas, mas 
nós temos um grupo de jovens 
de professores e o movimento 
continua, porque nós somos 
a chapa de um movimento, a 
UFPBViva”, comentou.

Valdiney Gouveia admitiu 
a possibilidade de outras candi-
daturas, mas deixou claro que 
tudo vai depender do resulta-
do da gestão que se encontrar 
à frente da UFPB. “Muito pro-

vavelmente [irá se candidatar 
outras vezes], mas depende de 
como é o movimento da univer-
sidade. Se na universidade se 
encontrar um reitor que a leve 
eu só farei aplaudir e apoiar 
porque o meu foco é a univer-
sidade e não a eleição”.

Como receberam o resultado
Satisfeito com a votação 

que obteve, Zé Neto criticou 
o processo eleitoral atual da 
UFPB. “Todo candidato acha 
que vai ganhar. Fomos dificul-
tados pelas condições mate-
riais que não tínhamos, então 
isso é algo a contar. Inclusive 
estamos escrevendo um docu-
mento para ser entregue ao 
Conselho Universitário para 
uma melhor diagramação do 
processo eleitoral. Não esse, 
mais os futuros. Propomos que 

a própria universidade banque 
o material de campanha, que 
seja unicamente a carta-pro-
grama e não essa farra que 
vemos por aí. Levamos nossa 
mensagem e tivemos uma ra-
zoável votação, tendo em vis-
ta que não conseguimos visitar 
nem 70% da universidade. E 
outra coisa: na universidade, 
os funcionários são um setor 
que quase ninguém consegue 
ter acesso. Só os chefes que es-
tão com aquele governante do 
momento. E eles [os servidores] 
representam um terço da vota-
ção”, considerou.

Valdiney Gouveia, por sua 
vez, ressaltou o fato de não ter 
recebido financiamentos para a 
sua campanha e se disse muito 
feliz com o resultado. “Pra mim 
foi muito positivo [o resultado 
da eleição]. Indica que existe um 

conjunto de pessoas na univer-
sidade que pensam ser possível 
estabelecer um modo diferente 
de organizar a UFPB. Acho isso 
muito importante para uma 
pessoa que vinha sem qualquer 
financiamento de partido, de 
empresa, ou de instituição. Foi 
excelente [o resultado]. Melhor 
não poderia ser. Ficamos muito 
felizes”, finalizou.

Abstenção dos estudantes
O resultado oficial só saiu 

às 16h18 de ontem. Os núme-
ros indicaram um nível de abs-
tenção de 67,9% por parte dos 
alunos. Dos 34 mil estudantes 
aptos a votar, apenas 11 mil 
exerceram o seu direito. O nível 
de abstenção dos professores e 
funcionários foi menor, respec-
tivamente 19,4% e 21,2%. O 
voto não é obrigatório.

Saiba mais
Com cerca de 39 mil pes-

soas aptas a votar, o resultado 
da eleição é determinado por 
paridade, ou seja, os três gru-
pos de votantes terão o mesmo 
peso de voto na eleição. Dessa 
forma, mesmo que o número de 
eleitores seja majoritariamente 
composto por alunos (34.072 
eleitores), o total de votos des-
te grupo não terá maior peso 
no final do quê os servidores 
técnico-administrativos (4.367 
eleitores) e os docentes (2.578). 

As urnas são cedidas pelo 
Tribunal Regional Eleitoral. 
São 103 urnas eletrônicas, sen-
do que algumas ficam guarda-
das em caso de contingência. 
No primeiro turno, a comissão 
eleitoral confirmou que foi 
necessário o uso de urnas de 
lona e papel.

Uma reunião entre gestores escola-
res e gerentes da Secretaria Estadual de 
Educação (SEE), em Itabaiana, marcou 
a retomada da Educação Emocional e 
Social no município. A reunião contou 
com a presença da secretária executiva 
de Gestão Pedagógica da Educação, Ro-
ziane Marinho, que destacou a impor-
tância da Metodologia Liga Pela Paz e 
seus avanços, como a redução de com-
portamentos violentos dos educandos e 
o desenvolvimento de suas competên-
cias emocionais e sociais.

Há dois anos a metodologia, de-
senvolvida pela organização Inteli-
gência Relacional, foi implantada nos 
municípios que compõem a 12ª GRE, 
com sede em Itabaiana, denomina-
da Rainha do Vale da Paraíba, com 
aproximadamente 25 mil habitan-
tes. Nesse período, muitas mudanças 
aconteceram no comportamento da 
comunidade escolar, de acordo com o 
depoimento de Andrea Valeska, coor-
denadora pedagógica da GRE. “Hoje 
temos uma maior presença da família 
na escola e no acompanhamento da 
aprendizagem dos seus filhos”, desta-
cou a coordenadora. 

“Este ano o Governo do Estado 
teve uma visão estratégica inovado-
ra e desafiadora: a de desenvolver 

as competências emocionais e sociais 
de alunos pré-adolescentes (6º e 7º 
anos). A Metodologia Liga Pela Paz 
vai permitir que esses educandos tra-
balhem o comportamento dentro e 
fora de sala de aula, desenvolvendo 
suas questões individuais, de valores, 
que  permitirão com que eles passem 
por uma transformação que os ajuda-
rá bastante no processo de aprendiza-
gem”, enfatizou Valeska.

O professor de Artes, Clécio Jú-
nior, falou sobre a nova etapa de for-
mação de educação socioemocional 
dos educadores, elogiando a iniciativa 
do Governo do Estado e destacando 
que o trabalho com as emoções, asso-
ciado aos traços culturais da região, 
possibilitará maior aprendizado dos 
alunos, que se sentirão mais inseridos 
no contexto da comunidade. “Os ado-
lescentes, nessa faixa etária, vivem ex-
perimentando situações de conflito, 
seja com os pais, na escola ou na co-
munidade. Tentam se reafirmar nesse 
seu círculo de relações. Com a Liga 
Pela Paz, os alunos passam a ter maior 
abertura para expressar, compreender 
melhor suas emoções, estabelecendo 
uma relação mais próxima, acolhedo-
ra e produtiva com o educador”, ex-
plicou Clécio. 

Itabaiana reinicia trabalho de 
Educação Emocional e Social 

NA REDE ESTADUAL DE ENSINO

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), realiza 
até amanhã mais uma etapa 
do Projeto Caminhos da Ges-
tão Participativa. Desta vez, a 
equipe da SEE visita as Gerên-
cias Regionais de Educação 
(GREs) de Monteiro, Patos, 
Itaporanga e Princesa Isabel. 
O projeto tem o objetivo de 
fortalecer a gestão escolar 
nas unidades de ensino, com-
partilhando ideias e ouvindo 
sugestões dos gestores e pro-
fessores da rede.

O Projeto Caminhos da 
Gestão Participativa é execu-
tado em quatro momentos. O 
primeiro trata da elaboração 
de um plano, com a instala-
ção dos trabalhos pela SEE 
no município-sede de cada 
GRE, a partir de reunião da 
equipe da SEE, integrantes 
da GRE e gestores das esco-
las. Num segundo momento, 
acontece a Plenária de Ges-
tão Pedagógica, envolvendo 
representantes da SEE, da 
GRE e gestores escolares. 

Em seguida, são realiza-
das visitas às escolas, no pe-
ríodo noturno, para monitora-

mento. E por fim, acontecem as 
reuniões com os gerentes, na 
SEE, para avaliação, consolida-
ção das informações e encami-
nhamentos das demandas de 
cada plenária pedagógica. Por 
meio de diálogo com a comu-
nidade escolar e a sociedade 
em geral, a equipe da Secre-
taria de Estado da Educação 
se propõe a desenvolver uma 
ação integrada, num processo 
coletivo de busca de conheci-
mento e de intervenção sobre 
o dia a dia escolar.

Na segunda semana do 
mês de maio (dias 11,12 e 13), 
será realizada a última etapa 
de visitas do projeto, nas GREs 
de João Pessoa, Guarabira, 
Campina Grande e Cuité.

Projeto vai a cidades 
do Cariri e do Sertão  

GESTÃO PARTICIPATIVA Não haverá aula 
hoje nas escolas 
e universidades 
privadas de JP
Teresa Duarte 
Teresaduarte2@hotmail.com

Não haverá aula hoje nas 
escolas e universidades da rede 
privada de ensino em João Pes-
soa por conta do XXIV Congres-
so Estadual e da Assembleia 
Geral dos Professores, que será 
realizada pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Estabeleci-
mento de Ensino Privado da 
Paraíba (Sinteenp-PB). A pauta 
é a campanha salarial 2016 da 
categoria.

A assembleia acontece 
também em Patos, Cajazeiras 
e Sousa. Em João Pessoa, está 
marcada para ter início às 9h 
no auditório do Sinteenp-PB,  
situado na Av. General Osório, 
109, no Centro.

Além da campanha sala-
rial, também serão abordados 
outros assuntos, como a con-
juntura política nacional, orça-
mento e finanças, autorização 
para desconto assistencial e 
eleição dos representantes 
para negociação das campa-
nhas. As aulas nas escolas vol-
tam ao seu funcionamento e 
horário normal na próxima 
segunda-feira (18). 

Por meio do 
diálogo, SES 
se propõe a 
desenvolver 
uma ação 
integrada 

Projetos para o futuro
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Governador leva pleitos da Paraíba a 
audiência com ministro da Fazenda
Ricardo quer garantir obras, 
promover mais empregos, 
logística e infraestrutura

O governador Ricardo 
Coutinho manteve audiência, 
ontem, com o ministro da Fa-
zenda, Nelson Barbosa, em 
Brasília, tratando da questão 
do alongamento da dívida 
do Estado com a União, bem 
como a agilização dos con-
tratos de financiamento da 
Paraíba e revisão do Plano de 
Ajuste Fiscal, a fim de garan-
tir o investimento em obras 
e, assim, sejam promovidos 
mais empregos, logística e 
infraestrutura para o Estado. 

Na conversa com o mi-
nistro Nelson Barbosa, o go-
vernador Ricardo Coutinho 
disse que demonstrou sua 
preocupação com relação à 
liminar do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). “A União 
somos todos, não é apenas 
um governo, é o País todo, 
e quando muda o regime de 
cobrança de juros isso im-
pacta em todo País e vai ter 
um resultado que pode levar 
a uma quebradeira e isso não 
interessa a ninguém, a ne-
nhum Estado”, comentou. 

Ricardo ressaltou que 
defende a tese de que o STF 
comande uma mesa de acor-
do entre o Governo Federal e 
os governadores para se dis-
cutir essa situação, “porque 
os Estados têm dificuldade 
no pagamento da dívida e 
essa liminar é violenta e fora 
de qualquer realidade para 
que a União possa suportar, 
precisa ter um acordo”. Ele 

Marcelo Brandão
Da Agência Brasil

Governador Ricardo Coutinho durante audiência com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, em Brasília

FOTO: Denner Nunes

lembrou que mais uma vez o 
Congresso Nacional não vo-
tou o projeto encaminhado 
pelo Governo Federal para 
alongamento da dívida dos 
Estados. “Havia um acordo 
de todas lideranças das duas 
casas – Câmara e Senado - de 
que seria realizada uma vo-
tação emergencial e até hoje 
nada e os Estados continuam 
sofrendo e nós precisamos 
mais do que nunca resolver 
isso”, observou. 

O governador adiantou 
que o ministro Nelson Bar-
bosa assumiu o compromis-
so de agilizar os contratos 
de financiamento da Paraíba 
dentro do atual espaço fiscal 
de R$ 112 milhões e a revi-
são do plano de ajuste fiscal, 
o “que nos dá mais R$ 1,3 bi-
lhão que poderão ser investi-
dos em obras, gerando mais 

empregos, desenvolvimento, 
logística, infraestrutura, por-
que é assim que se combate a 
crise. Não se combate a crise 
paralisando o País fazendo 
sabotagem, disputa política, 
mas tendo a capacidade de 
investir para gerar empregos 
perdidos e eu espero que nos 
próximos dias a gente leve 
isso adiante”. 

Ricardo Coutinho enfa-
tizou que a Paraíba, apesar 
da crise, está no seu melhor 
momento, com obras sendo 
realizadas com o pagamen-
to ainda em dia, “mas não 
vamos suportar isso por 
muito tempo e o Brasil tem 
que reagir e a economia tem 
que reagir”. 

Infraero
O governador também 

esteve na Infraero onde foi 

informado da suspensão do 
fechamento do terminal de 
cargas. Ele adiantou que de-
verá haver uma discussão 
promovida pelo Governo do 
Estado em João Pessoa com 
entidades empresariais e a 
própria Infraero para que 
sejam encontradas alterna-
tivas que não prejudiquem o 
Estado e possam incentivar o 
transporte de cargas pelo Ae-
roporto Castro Pinto.

Ele ainda solicitou a re-
forma do piso do Aeroporto 
Castro Pinto e  o combustí-
vel de bandeira para o Ae-
roporto João Suassuna, em 
Campina Grande, cuja ope-
ração deverá ocorrer a par-
tir de maio. “Os aviões serão 
abastecidos e isso é algo 
importante, incentiva o uso 
do aeroporto de Campina 
Grande”, disse.

A maioria dos minis-
tros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) decidiu 
ontem manter em tra-
mitação na Câmara dos 
Deputados processo de 
impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff. A 
Corte rejeitou pedido li-
minar da Advocacia-Ge-
ral da União (AGU) para 
anular o processo.

O tribunal seguiu 
voto do relator, ministro 
Edson Fachin. Votaram 
com o relator os minis-
tros Luís Roberto Barro-
so, Teori Zavascki, Rosa 
Weber, Luiz Fux, Carmen 
Lúcia e Gilmar Mendes. 
Até o fechamento desta 
edição faltavam votar 
três ministros.

Para o ministro, não 
houve irregularidades 
por parte da comissão 
sobre cerceamento de 
direito de defesa, por 
entender que os depu-
tados deverão votar, no 
próximo domingo (17), 
a denúncia original que 
foi apresentada pelos ju-

ristas Janaína Paschoal e 
Helio Bicudo.

Dessa forma, segun-
do o ministro, a presi-
dente teve oportunida-
de de apresentar defesa 
após o recebimento da 
denúncia e o relatório 
da Comissão Especial do 
Impeachment serve ape-
nas para orientar a deci-
são dos deputados.

No entanto, Fachin 
deixou consignado que 
o eventual julgamento 
do processo de crime de 
responsabilidade pelo 
Senado deverá avaliar 
somente os fatos iniciais 
que estavam na denún-
cia original que chegou 
à Câmara, como suposta 
edição ilegal de decretos 
de créditos suplementa-
res e empréstimos do Te-
souro Nacional a bancos 
públicos.

De acordo com a 
AGU, a Comissão Espe-
cial do Impeachment 
violou o direito de defe-
sa de Dilma ao permitir 
que os juristas Janaína 
Paschoal e Helio Bicudo 
pudessem se manifestar 
em uma das sessões.

Maioria do Supremo 
rejeita a anulação

prOcessO de impeachmenT

PPS oficializa 
rompimento 
com Luciano 
Cartaxo

Agora é oficial! Por una-
nimidade, os integrantes do 
Diretório Municipal do PPS e 
os pré-candidatos do partido 
a vereador nas eleições deste 
ano, na capital, decidiram, no 
início da noite de ontem, rom-
per com o projeto político do 
prefeito Luciano Cartaxo. Tam-
bém ficou definido que o PPS 
só vai anunciar quem apoiará 
para prefeito de João Pessoa 
em 30 dias. Antes, os integran-
tes da legenda vão debater com 
o escolhido as propostas da le-
genda para serem implantadas 
no plano de governo.

Os integrantes do PPS esti-
veram reunidos no hotel Hard-
man, na Praia de Manaíra. O 
encontro foi convocado pelo ve-
reador Bruno Farias, presiden-
te da legenda em João Pessoa, 
e contou com a participação do 
vice-prefeito Nonato Bandeira, 
presidente estadual da legenda 
na Paraíba. A reunião do PPS 
pessoense aconteceu três dias 
após Nonato Bandeira divulgar 
um documento defendendo 
a saída do partido da base de 
sustentação política do prefeito 
Luciano Cartaxo (PSD).

No documento, o vice
-prefeito elencou uma série 
de motivos para justificar o 
afastamento do PPS da base 
de Cartaxo. No dia seguinte, o 
vereador Bruno Farias utilizou 
a tribuna da Câmara Municipal 
de João Pessoa para anunciar 
sua saída da bancada governis-
ta no Legislativo da capital.

A Receita Federal na 
Paraíba recebeu até agora 
109.466 declarações do Im-
posto de Renda. Este número 
representa um percentual de 
0,99% do total recebido em 
todo o País. No Estado serão 
290 mil declarações até o final 
do prazo de entrega à meia-
noite do próximo dia 29.

Deve apresentar a decla-
ração o contribuinte que rece-
beu rendimentos tributáveis 
acima de 28 mil, 123 reais e 
91 centavos em 2015, além 
de quem recebeu rendimen-
tos isentos, não tributáveis ou 

tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior 
a 40 mil. Ainda, quem obteve, 
em qualquer mês, ganho de 
capital na alienação de bens 
ou direitos, sujeito à incidên-
cia do imposto, ou realizou 
operações em bolsas de valo-
res, de mercadorias, de futu-
ros e assemelhadas.

A partir deste ano os 
profissionais autônomos de 
saúde e advocacia devem 
apresentar à Receita Federal 
o CPF dos seus pacientes e 
clientes no Imposto de Ren-
da, e dos dependentes com 
idade superior a 14 anos. O 
saldo do imposto pode ser 
pago em até oito prestações.

109 mil paraibanos já 
prestam contas ao leão

impOsTO de renda

Do Paraíba Já Ana Rachel Almeida
Especial para A União

O Ministério das Comu-
nicações pediu à Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel) que atue em favor 
dos direitos dos consumido-
res junto às operadoras de 
telefonia. O ministério enviou 
ofício à agência reguladora 
pedindo sua mediação para 
garantir o respeito aos di-
reitos dos consumidores de 
internet banda larga fixa e o 

cumprimento dos contratos 
de prestação de serviço.

No ofício, o ministro 
André Figueiredo disse que 
acompanha “com preocupa-
ção” as notícias de iniciativas 
de empresas para acabar com 
os planos ilimitados e definir 
limites de uso de dados para 
planos de internet fixa. “Nós 
sabemos que existe uma pre-
visão regimental da possibili-
dade de limitar essa franquia, 
mas contratos não podem ter 
uma alteração unilateral”.

Ministro pede que a 
Anatel faça fiscalização

cOnTraTOs de inTerneT

Bota empata 
com o Náutico 
na Arena 
Pernambuco

O Botafogo empatou 
ontem, em 1 a 1, diante do 
Náutico-PB, em jogo treino, 
na Arena Pernambuco. O gol 
botafoguense foi marcado por 
Jeferson Recife, descontando 
Tiago Santana para o Timbu. 
O jogo serviu de treinamento 
para as duas equipes que es-
tão competindo nos Estaduais. 
O Belo terá pela frente o Sousa 
no próximo dia 24, no Estádio 
Almeidão, pela fase do mata
-mata do Paraibano. A equipe 
pernambucana vai encarar o 
Santa Cruz-PE, no dia 20 deste 
mês, pelas semifinais. 

Testes
As duas equipes utiliza-

ram a maioria dos jogadores 
para observar e fazer testes 
para os próximos compro-
missos. O treinador alvine-
gro, Itamar Shuller, disse que 
foi um bom teste, contra um 
adversário que está brigan-
do pelo título. Segundo ele, 
o Botafogo não poderia ficar 
o período sem jogar, já que 
chegaram vários reforços 
que podem ser aproveitados 
contra o Dinossauro. 

“Foi um treinamento de 
luxo que aproveitamentos 
para colocar todos os atle-
tas  para jogar, em especial 
os reforços que chegaram à 
Maravilha do Contorno. Ire-
mos aproveitar o tempo para 
preparar o time para encarar 
o Sousa no jogo de volta no 
Almeidão”, observou.

Com o objetivo de fazer 
um balanço das ações de com-
bate ao mosquito Aedes ae-
gypti – mosquito transmissor 
da dengue, chikungunya e zika 
vírus – o Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES), participou 
ontem de webconferência com 
a equipe da Sala de Situação 
Nacional (Ministério da Saú-
de – Brasília). Na reunião, que 
aconteceu no Núcleo Estadual 
do Ministério da Saúde na Pa-
raíba, foram repassadas reco-
mendações e direcionamentos 
adequados às diretrizes na-
cionais no que diz respeito ao 
combate ao mosquito e estudo 
dos agravos causados por ele.

Participaram da reunião 
representantes da SES (Vigi-
lância em Saúde e Saúde do 
Homem e Pessoa com Defi-
ciência), 1ª Gerência Regio-
nal de Saúde, Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Humano (Sedh), Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), 
Defesa Civil Estadual, além do 
Ministério da Saúde em âmbi-
to estadual. Por vídeo, partici-
param ainda representantes 
de Pernambuco, Bahia, Goiás, 
Tocantins e Mato Grosso.

Segundo o gerente de 
Vigilância Ambiental da SES, 
Geraldo Menezes, esses são 
momentos de avaliação das 
ações  do Governo do Estado.

Webconferência avalia 
ações com Ministério

cOmbaTe aO aedes aegypTi

Pesquisadores da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), em cola-
boração com outros 30 
laboratórios do País, es-
tão tentando descobrir o 
papel do genoma no de-
senvolvimento da micro-
cefalia em fetos expostos 
ao zika vírus, em regiões 
com alta incidência do 
mosquito Aedes aegypti. 
A pesquisa é coordenada 
pela geneticista Mayana 
Zata, do Centro de Estu-
dos do Genoma Huma-
no da Universidade de 
São Paulo (USP).

A professora Silva-
na Santos, geneticista 
da UEPB, explica que o 
foco de interesse da pes-
quisa são os casos de gê-
meos discordantes para 
a microcefalia. Apesar 
de ambos os fetos terem 
tido contato com o zika 
vírus ao longo do seu de-
senvolvimento, um deles 
nasceu com microcefalia 
e o outro não. Essa dis-
cordância reflete alguma 
diferença genética entre 
os indivíduos que prote-
ge, por assim dizer, o cé-
rebro do ataque do vírus.

Genoma e microcefalia

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

André Richter
Da Agência Brasil
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Impeachment não resolve crise

Pesquisa divulgada on-
tem pelo Instituto Vox Po-
puli e pela Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) aponta 
que mais da metade dos bra-
sileiros (57%) é favorável ao 
processo de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff. 
No entanto, para a maioria 
(58%), o afastamento da pre-
sidente não é a solução para 
os problemas econômicos e 
políticos do País.

Entre os entrevistados, 
35% responderam que o im-
peachment resolveria os pro-
blemas do Brasil e 7% não 
souberam dizer ou não quise-
ram responder o que pensam 
sobre o processo.

A pesquisa foi realizada 
entre os dias 9 e 12 de abril 
e ouviu 2 mil pessoas, maio-
res de 16 anos, em 118 mu-
nicípios de quase todos os 
estados brasileiros [exceto 
Roraima] e no Distrito Fede-
ral, de áreas urbanas e rurais, 
de todos os segmentos socie-
conômicos e demográficos. A 
margem de erro do levanta-
mento é de 2,2%.

Entre os entrevistados, 
38% disseram ser contra o 
impeachment e 6% não res-
ponderam. A maior parte dos 
favoráveis ao impeachment 
estão nas regiões Centro Oes-
te/Norte (65% do total), Su-
deste (63%) e Sul (62%). En-
tre os contrários ao processo, 
54% estão na Região Nordes-
te e 33% na região Sul.

A maioria dos entrevis-
tados não considera que o 
impeachment seja um golpe 
(52%), embora 49% concor-
dem com a afirmação de que 
o impeachment seria uma 
vingança do presidente da 

Câmara, Eduardo Cunha (PM-
DB-SP), e 50% concordem que 
a oposição está sendo oportu-
nista, aproveitando-se do des-
gaste do governo para tirar 
a presidente Dilma do poder. 
Para 36% dos entrevistados 
há um golpe em curso contra 
a presidente.

A pesquisa mostrou um 
empate (44%) entre os que 
acreditam que Dilma sofrerá 
um impeachment e os que 
acham que o processo não 
será levado a cabo.

Michel Temer
Segundo o Vox Populo, 

61% dos entrevistados ava-
liam negativamente o vice
-presidente Michel Temer e 
5%, positivamente. Os outros 
33% do total, consideram o 
vice regular.

Para 39% dos entre-
vistados, o rompimento do 
PMBD com o governo repre-
sentou uma traição de Temer 
e o partido. Já outros 39% 
consideram que o PMDB e 
Temer não têm o dever de 
apoiar a presidente.

Governo Dilma
O governo Dilma é ava-

liado negativamente pela 
maioria dos ouvidos na pes-
quisa (65%). Para 23%, a ges-
tão da presidente é regular; e 
11% consideram o governo 
positivo. O resultado demons-
trou uma queda na avaliação 
negativa do governo e au-
mento na avaliação positiva. 
Em dezembro, o desempenho 
do governo era considerado 
negativo para 69% dos entre-
vistados e apenas 5% o consi-
deravam positivo.

Para 45% dos entrevista-
dos na pesquisa Vox Populo/
CUT, o melhor presidente que 
o Brasil já teve foi Luiz Iná-
cio Lula da Silva. Em seguida, 
aparece Fernando Henrique 
Cardoso, citado por 15% dos 
ouvidos na pesquisa.

57% da população apoiam 
o processo, mas 58% não 
consideram como solução

PESQUISA dA Vox PoPUlI

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

Investigações realizadas 
por deputados, e divulgadas 
nessa quinta-feira, 14, pela 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI), revelam que as 
perdas dos fundos de pensão 
com 15 operações subiu de 
R$ 4,26 bilhões para R$ 6,62 
bilhões. Os dados são anali-
sados pela CPI que investiga 
esses fundos e tem de votar, 
hoje, o relatório final da in-
vestigação. O acréscimo no 
valor foi gerado por novos 
dados que indicam prejuízos 
de R$ 2,35 bilhões para Fun-
cef, Previ e Petros em opera-
ções com a Sete Brasil.

 Segundo o relatório, as 
perdas ocorreram em investi-
mento em cotas do FIP Sondas 
da Sete Brasil. Neste caso, Funcef 
e Petros perderam, cada uma, 
R$ 1.107.147.580,90. A Previ te-
ria perdido R$ 143.974.291,29.

 O relatório da CPI, feito 
pelo deputado Sérgio Souza 
(PMDB-PR), pede a apura-
ção de responsabilidade ci-
vil de 153 agentes e institui-
ções privadas (até terça-feira 
eram 158). Neste caso, os 
nomes serão encaminhados 
ao Ministério Público para 
análise e propositura de Ação 
Civil Pública por Ato de Im-

probidade Administrativa e 
ressarcimento aos fundos.

 O relator também pe-
diu ao Ministério Público a 
apuração de responsabili-
dade penal de 144 pessoas 
(antes eram 145). Encami-
nhou ainda, aos órgãos de 
controle externo, pedido 
para instauração de 50 pro-
cedimentos administrativos 
e outras medidas. Esses nú-
meros, no entanto, podem 
ser atualizados ao longo da 
votação de hoje.

 A comissão analisou 15 
casos que apontaram fraude 
e má gestão dos investimen-
tos feitos pelos dirigentes da 
Previ (dos funcionários do 
Banco do Brasil), da Petros 
(Petrobras), Funcef (Cai-
xa Econômica Federal) e do 
Postalis (Correios). O presi-
dente da comissão, Efraim 
Filho (DEM-PB), pediu que 
o relator acrescentasse aos 
documentos da CPI um acór-
dão do Tribunal de Contas 
da União (TCU), emitido na 
quarta-feira (13), e que indi-
ca irregularidades no Postalis 
e problemas na Superinten-
dência Nacional de Previdên-
cia Complementar (Previc).

Indiciamento
O deputado Marcos Vi-

cente (PP-ES) pediu o indi-

ciamento de diretores e do 
superintendente da Previc. 
O pedido foi feito durante 
apresentação de voto em se-
parado.

 De acordo com Vicente, 
houve aparelhamento nos 
fundos de pensão e na Pre-
vic. “A Previc foi omissa e não 
podemos acompanhar essa 
omissão”, disse. “Entre as de-
lações que estão sendo feitas, 
com certeza, vai aparecer a 
questão dos fundos de pen-
são. Isso vai virar um caso do 
tamanho do ‘petrolão’”, afir-
mou. O voto dele, assim como 
o apresentado pelo líder do 
PPS na Câmara, Rubens Bue-
no (PPS-PR), que pede o indi-
ciamento de cinco executivos 
ligados ao PT, ainda precisa 
ser acatado pela CPI.

Rombo
 Os patrocinadores e con-

tribuintes dos quatro prin-
cipais fundos de pensão do 
País - Previ (Banco do Brasil), 
Petros (Petrobras), Funcef 
(Caixa Econômica) e Postalis 
(Correios) - terão de desem-
bolsar cerca de R$ 58 bilhões 
para cobrir o rombo que es-
sas entidades acumulavam, 
juntas, até 2015. Segundo o 
relatório da CPI, além do défi-
cit, foram registradas fraudes 
de R$ 6,62 bilhões em aplica-

ções financeiras.
O documento gerado 

pela investigação também 
indica evolução dos ativos 
em ritmo inferior ao espe-
rado frente à meta atuarial. 
Apenas em 2015, esses ati-
vos, somando os fundos in-
vestigados, ficaram R$ 56 
bilhões abaixo do esperado. 
No acumulado de cinco anos, 
essa diferença é de R$ 113,4 
bilhões.

 Em 2015, diz o relatório, 
o ativo total da Postalis ficou 
R$ 823 milhões abaixo do es-
perado, caso o desempenho 
de rentabilidade dos ativos 
fosse compatível com a meta 
atuarial. No caso da Funcef, 
foi R$ 9,8 bilhões inferior. Na 
Petros essa diferença ficou 
em R$ 11,6 bilhões e, na Pre-
vi, em R$ 33,8 bilhões. 

 No ano passado, o rom-
bo dos fundos de pensão, no 
geral, alcançou R$ 77,8 bi-
lhões, segundo levantamento 
da Previc. O aumento em re-
lação a 2014 foi de 151%. 

 Dez planos concentram 
80% do déficit de todo o sis-
tema, sendo que nove deles 
são patrocinados por empre-
sas estatais, das quais oito 
são federais. Os três maiores 
fundos do País - Previ, Petros 
e Funcef - respondem por 
mais de 60% do rombo. 

O relator da  CPI dos Fundos de 
Pensão, deputado Sérgio Souza, pediu 
a apuração de responsabilidade civil de 
153 agentes e instituições privadas

Fundos geram perdas de R$ 6,62 bi
ESTIMATIVA dE CPI

Daiene Cardoso
Da Agência Estado

Victor Martins
Da Agência Estado

Relator indefere pedido de Cunha
dEPoIMENTo dE TESTEMUNHAS

O deputado Marcos Ro-
gério (DEM-RO), relator do 
processo por quebra de de-
coro parlamentar contra o 
presidente da Câmara, Edu-
ardo Cunha (PMDB-RJ), in-
deferiu nessa quinta-feira 
o pedido da defesa para im-
pugnar a oitiva de testemu-
nhas de acusação.

Em sua justificativa, o 
relator usou parte da deci-
são da ministra do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
Cármen Lúcia que negou, no 

início do mês, uma liminar 
de Cunha para anular a va-
lidade dos depoimentos de 
oito testemunhas de acusa-
ção arroladas no Conselho 
de Ética da Casa. “Afasto to-
talmente as impugnações 
lançadas pelo representado 
por ausência de fundamen-
to”, anunciou Rogério. 

 O relator diz em sua de-
cisão que o pedido da defesa 
torna evidente a intenção de 
limitar o alcance da investi-
gação. “Ao que parece, contu-
do, o representado não quer 
deixar nenhuma prova ser 
produzida. Deseja a produ-

ção de um conjunto proba-
tório vazio de qualquer ele-
mento”, afirma.

Rogério também de-
cidiu retirar do grupo de 
testemunhas de acusação 
o ex-gerente da Área In-
ternacional da Petrobras, 
Eduardo Vaz Musa, e Jayme 
Alves de Oliveira Filho, co-
nhecido como Jayme Care-
ca, por reconhecer que os 
testemunhos não teriam 
“conexão com o objeto da 
investigação”. 

 O depoimento de Ca-
reca foi indicado pelo PSOL, 
um dos autores da represen-

tação. “Isso não quer dizer, 
contudo, que pela natureza 
do processo disciplinar, bem 
assentada no código de ética, 
não se possa apurar a título 
de desdobramento outras 
condutas correlatas, que ao 
longo da instrução se mos-
trem pertinentes com as im-
putações”, declarou. 

Os deputados foram 
informados que será estu-
dado o ressarcimento dos 
custos de viagem a Brasí-
lia da primeira testemunha 
ouvida no caso, Leonardo 
Meirelles, ligado ao doleiro 
Alberto Youssef. 

O procurador-geral 
da República, Rodrigo 
Janot, enviou parecer 
ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) a favor da 
anulação do indiciamen-
to da senadora Gleisi 
Hoffmann (PT-PR) pela 
Polícia Federal em um 
dos inquéritos da Opera-
ção Lava Jato que trami-
tam na Corte. Segundo 
Janot, autoridades com 
foro privilegiado não 
podem ser indiciadas 
pela PF, conforme juris-
prudência do tribunal.

Para Janot, o indi-
ciamento da senadora 
foi ilegal, por caber so-
mente à Procuradoria-
Geral da República (PGR) 
decidir sobre a questão. 
“O fato de que o indicia-
mento de senadora da 
República veio a ocorrer 
após seu interrogatório 
apenas deixa patente 

a ilegalidade do ato”, 
argumenta Janot. O 
parecer foi incluído na 
ação na qual a senadora 
questiona no Supremo o 
indiciamento dela pela 
PF, no mês passado.

A PF indiciou a sena-
dora e o marido, o ex-mi-
nistro do Planejamento 
Paulo Bernardo, pelo 
crime corrupção passiva, 
sob a acusação de rece-
ber R$ 1 milhão para sua 
campanha em 2010.  De 
acordo com depoimen-
to de delatores, o valor 
é oriundo de desvios de 
contratos da Petrobras.

Na petição, além de 
negar que Gleisi tenha 
recebido o valor, os ad-
vogados pedem a anu-
lação do indiciamento, 
por entenderem que 
a PF não pode indiciar 
parlamentares. De acor-
do com os advogados, a 
tarefa cabe à PGR pelo 
fato de a senadora ter 
foro privilegiado.

PGR pede nulidade do
indiciamento de Gleisi

PARECER No STF

André Richter
Da Agência Estado

FoTo: Wilson Dias/Agência Brasil
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Geral

Inscrições para o Enem 2016 
serão abertas no dia 9 de maio

As inscrições para o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2016 serão aber-
tas às 10h do dia 9 de maio e 
terminarão às 23h59 do dia 
20 do mesmo mês. As pro-
vas serão aplicadas nos dias 
5 e 6 de novembro. A taxa de 
inscrição será de R$ 68, valor 
maior que os R$ 63 cobrados 
no último exame. As datas fo-
ram anunciadas ontem, pelo 
ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante

Uma das novidades deste 
ano é que o estudante poderá 
pagar a taxa de inscrição em 
qualquer agência bancária, 
casa lotérica ou agência dos 
Correios. Até o ano passado, a 
inscrição era paga apenas nas 
agências do Banco do Brasil. 
A taxa pode ser quitada até o 
dia 25 de maio, às 21h59. Para 
aumentar a segurança e evi-
tar fraudes, nesta edição de 
2016 será colhida a impres-
são digital dos candidatos.

Fraude zero
A coleta poderá ocorrer 

no primeiro ou no segundo 
dia da aplicação do exame. “É 
uma das fraudes que identifi-
camos, um fazer a prova pelo 
outro. É fraude zero”, disse 
Mercadante.

A partir do Enem de 
2016, os estudantes isentos 
de pagar a taxa de inscrição 
que não compareceram às 
provas em 2015, sem justi-
ficar a ausência, perdem a 
isenção. A regra havia sido 
anunciada no ano passado e 
publicada em portaria.

Yara Aquino
Da Agência Brasil

A taxa de inscrição será de R$ 
68, valor maior que os R$ 63 
cobrados no último exame

O ministro Aloizio Mer-
cadante disse que a expecta-
tiva é que não haja um cresci-
mento expressivo no número 
de inscritos em relação ao 
ano passado. A estimativa 
para esse ano, segundo Mer-
cadante, é de cerca de 8 mi-
lhões de inscritos. “Vamos fa-
zer um esforço de divulgação 
muito grande para chegar a 
8 milhões de participantes e 

divulgar o aplicativo Hora do 
Enem”, disse.

Aplicativo e horários
Os estudantes poderão 

instalar em smartphones 
um aplicativo do Enem 2016 
para acompanhar as inscri-
ções e conferir informações 
como o cronograma do exa-
me, tira dúvidas e dicas.

Os portões dos locais de 

provas serão abertos às 12h 
e fechados às 13h, no horário 
de Brasília. Como no ano pas-
sado, o início das provas será 
às 13h30. No dia 5 de novem-
bro, o candidato terá quatro 
horas e meia para fazer as 
provas de Ciências Humanas 
e Ciências da Natureza.

No dia 6, serão cinco ho-
ras e meia para as provas de 
Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, Redação e Mate-
mática. Para os sabatistas, a 
abertura dos portões será às 
12h e o início das provas às 
19h, no horário de Brasília. 
Nos estados do Acre, Amazo-
nas, Mato Grosso, Roraima e 
Rondônia as provas para os 
sabatistas começarão às 19h, 
no horário local.

Os candidatos com de-
ficiências poderão solicitar 

atendimento especializado e 
os participantes que deseja-
rem tratamento pelo nome 
social - travestis e transe-
xuais - deverão enviar, no sis-
tema de inscrição, cópia do 
documento de identificação 
e formulário específico entre 
os dias 1° a 8 de junho. Assim 
como no ano passado, o car-
tão de confirmação estará dis-
ponível apenas na internet.

Para aumentar a segurança e evitar fraudes, nesta edição do Enem 2016 será colhida a impressão digital dos candidatos. A coleta poderá ser no primeiro ou no segundo dia do exame

FOTO: Reprodução/Internet

A confirmação, por 
parte do Centro de Con-
trole e Prevenção de 
Doenças Transmissíveis 
dos Estados Unidos, da 
relação entre o vírus zika 
e a microcefalia, é impor-
tante para validar cien-
tificamente as pesquisas 
feitas no Brasil, segundo 
nota divulgada pelo Mi-
nistério da Saúde.

O centro de contro-
le americano anunciou 
a confirmação, com 
base em estudo que fez 
uma revisão rigorosa 
das evidências, de que 
o zika é a causa da mi-
crocefalia e de outros 
danos cerebrais identi-
ficados em fetos, cujas 
mães foram infectadas 
pelo vírus.

“O artigo faz uma 
análise importante e or-
ganiza as informações 
existentes, muitas de-
las geradas por estudos 
brasileiros, o que corro-
bora a validade dessa 

afirmação”, avaliou o 
diretor de Vigilância das 
Doenças Transmissíveis 
do ministério, Cláudio 
Maierovitch.

Comunicado
O comunicado lem-

bra que a relação entre 
o zika e a microcefalia 
havia sido reconheci-
da pelo governo bra-
sileiro em novembro 
de 2015, quando o ví-
rus foi identificado em 
amostras de sangue e 
tecidos de um bebê com 
microcefalia e também 
no líquido amniótico de 
duas gestantes.

“Desde então, di-
versas outras evidên-
cias foram encontradas, 
como vermelhidão na 
pele durante o primeiro 
trimestre da gravidez – 
que é um dos sintomas 
da zika – em grande 
parte das mulheres que 
tiveram bebês com mi-
crocefalia nos estados 
da Bahia, Paraíba e de 
Pernambuco”, ressal-
tou a pasta.

EUA confirmam a 
pesquisa brasileira

EsTudO dA ZIkA

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Funcionários do 
Estado ocupam 
secretaria no Rio 
e exigem salários

Servidores ativos e apo-
sentados ocuparam, na tarde 
de ontem, a sede da Secreta-
ria Estadual da Fazenda, no 
centro do Rio, para exigir o 
pagamento dos salários e 
aposentadorias, depois que 
o Governo do Estado decidiu 
pagar apenas os salários de 
algumas categorias da ativa, 
mas alegou que não poderia 
pagar os vencimentos dos 
aposentados.

Uma comissão de apo-
sentados subiu até o gabine-
te do secretário Júlio Bueno, 
que não estava no prédio. 
Segundo a assessoria de im-
prensa, os aposentados fo-
ram recebidos pelo chefe de 
gabinete, mas a reunião teve 
que ser interrompida por 
causa de um tumulto. Uma 
porta de vidro foi quebrada 
e seguranças usaram gás de 
pimenta, segundo os mani-
festantes.

O policiamento foi re-
forçado do lado de fora do 
prédio, mas os policiais mi-
litares não intervêm direta-
mente, limitando-se a obser-
var a concentração.

Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

O servidor público fe-
deral que contratar crédito 
consignado terá que autorizar 
expressamente a dedução no 
contracheque, por meio de 
sistema de gestão de pessoas 
do Poder Executivo federal. A 
determinação está em portaria 
do Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão publi-
cada ontem no Diário Oficial 
da União para definir as regras 
para operações do crédito con-
signado no sistema de gestão 
de pessoas do Poder Executivo 
federal.

A norma é complemento 
do Decreto nº 8.690/16 publi-
cado em março deste ano, que 
detalhou as diretrizes sobre a 
gestão das consignações.

As regras abrangem ser-
vidores públicos federais, em-
pregados públicos, policiais 
militares e bombeiros custea-
dos pela União, além de apo-
sentados e pensionistas cuja 
folha de pagamento seja pro-
cessada pelo sistema de gestão 
de pessoas do Poder Executivo 
federal.

A portaria estabelece as 
condições e os procedimentos 

para o cadastramento de con-
signatários e a habilitação para 
o processamento de consig-
nações, o controle da margem 
consignável, a recepção e o 
processamento das operações. 
Há orientação também sobre 
a desativação temporária e o 
descadastramento de consig-
natários, e o registro e o pro-
cessamento de reclamações de 
consignados.

As consignações perma-
necem limitadas a 96 parcelas 
e terão as taxas de juros cobra-
das até um limite percentual 
definido pelo ministério. Cabe 
às instituições financeiras di-
vulgar as taxas máximas de 
juros e demais encargos prati-
cados.

Cartão de crédito
Para amortização de des-

pesas e saques realizados por 
meio de cartão de crédito será 
exigida autorização prévia do 
consignado, gerada no sistema 
de gestão de pessoas do Poder 
Executivo federal, associada 
ao número de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) da instituição 
financeira. O cartão utilizado 
deve ter sido fornecido por 
consignatário devidamente 

cadastrado e habilitado nessa 
modalidade no sistema.

O Planejamento informou 
ainda que, independentemen-
te de haver saldos da margem 
consignável específica para 
amortização de despesas e sa-
ques realizados por meio de 
cartão de crédito, somente será 
admitida contratação de uma 
única instituição para essa fi-
nalidade.

“O consignatário deverá 
encaminhar ao consignado, 
mensalmente, a fatura com 
descrição detalhada das opera-
ções realizadas, com o valor de 
cada operação, a data e o local 
onde foram efetivadas, os juros 
de financiamento do próximo 
período e o custo efetivo total 
para o próximo período”, diz 
o ministério, em nota. A pas-
ta lembra que não poderá ser 
aplicado juros sobre o valor 
das compras pagas com car-
tão de crédito quando houver 
liquidação do valor total da fa-
tura em uma única parcela na 
data de vencimento.

A Portaria nº 110 entrou 
em vigor ontem, mas ainda não 
vale para o processamento das 
operações de consignação so-
bre verbas rescisórias de em-
pregado público. 

Planejamento regulamenta as 
novas regras para servidores

CrédITO CONsIgNAdO

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil
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Mundo

Estado Islâmico diz que o Brasil 
será seu próximo alvo, alerta Abin
A ameaça foi feita via 
Twitter por integrante
do grupo terrorista

Um integrante da or-
ganização terrorista Daesh 
(nome árabe do grupo que se 
autointitula Estado Islâmico) 
postou em sua conta pessoal 
no Twitter uma ameaça ao 
Brasil. A mensagem “Bra-
sil, vocês são nosso próximo 
alvo” foi postada em novem-
bro do ano passado, logo 
após os atentados que dei-
xaram 129 mortos e dezenas 
de feridos, na França, mas 
só nessa quarta-feira (13), a 
Agência Brasileira de Inte-
ligência (Abin) confirmou a 
autenticidade do perfil e da 
mensagem.

Embora alguns poucos 
sites tenham divulgado a exis-
tência da mensagem já à épo-
ca, como o da rádio francesa 
Tendance Ouest, no Brasil o 
assunto só foi tornado público 
nessa quinta-feira (13), após 
o diretor do Departamen-
to de Contraterrorismo da 
Abin, Luiz Alberto Sallaberry, 
confirmar as suspeitas.

Ao proferir palestra na 
Feira Internacional de Segu-
rança Pública e Corporativa, 
em São Paulo, Sallaberry fa-
lou sobre as estratégias do 
Daesh para recrutar segui-
dores e ordenar atentados 
pelas redes sociais. O diretor 
da agência de inteligência 

também tratou das possíveis 
ameaças terroristas aos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016 e dos 
riscos aos quais o Brasil está 
exposto atualmente.

Sallaberry não só reve-
lou que a agência de inteli-
gência já tinha confirmado 
a autenticidade da ameaça 
divulgada pelo francês Maxi-
me Hauchard, como também 
informou que a probabili-
dade de o Brasil ser alvo de 
ataques terroristas elevou-se 
nos últimos meses, por cau-
sa dos eventos ocorridos em 
outros países e do aumento 
do número de brasileiros que 
têm aderido à ideologia do 
Daesh. A reportagem não ob-
teve detalhes sobre ligações 
entre brasileiros e o grupo 
terrorista.

Segundo o diretor de 
Contraterrorismo da Abin, a 
agência tem adotado ações 
para evitar possíveis ata-
ques terroristas, como o in-
tercâmbio de informações 
com serviços estrangeiros, a 
capacitação de profissionais 
de setores estratégicos e tra-
balhos com órgãos integran-
tes do Sistema Brasileiro de 
Inteligência, em especial com 
os eixos de segurança pública 
e defesa.

Conhecido como “o car-
rasco”, o francês Maxime 
Hauchard é suspeito de ser 
um dos terroristas que apa-
recem em vídeos que exibem 
a decapitação de pessoas se-
questradas ou feitas prisio-
neiras pelo Daesh, sobretudo 
soldados sírios. 

Berlim - Os partidos 
políticos da Alemanha con-
cordaram em adotar medi-
das amplas para ajudar os 
imigrantes que conseguiram 
asilo a se integrar no país. 
As medidas, que serão dis-
cutidas com os governadores 
dos estados alemães antes de 
serem apresentadas ao Parla-

mento, buscam encontrar um 
equilíbrio entre o acesso dos 
imigrantes ao mercado de 
trabalho e a crescente expec-
tativa em relação a eles.

A chanceler Angela 
Merkel disse que a proposta 
deixa claro que “existem com-
promissos e obrigações para 
todos que vêm a nós”.

As medidas preveem a 
criação de milhares de em-

pregos e a suspensão por 
três anos da regra que impe-
de aqueles que buscam asilo 
na Alemanha a trabalhar, a 
menos que nenhum cidadão 
alemão ou da União Europeia 
preencha a vaga.

Um dos principais com-
ponentes das tentativas até 
agora de Merkel de lidar com 
a chegada de imigrantes ao 
país tem sido agilizar o sis-

tema de modo que aqueles 
que fogem de conflitos e per-
seguição consigam receber 
asilo mais rápido, enquanto 
os chamados “imigrantes 
econômicos” sejam enviados 
de volta para casa mais rapi-
damente.

Os empregos para imi-
grantes a serem criados não 
poderão ser preenchidos por 
imigrantes econômicos.

Foto: Akihiro Ueda-Associated Press-Estadão Conteúdo

Pessoas vítimas do tremor foram abrigadas na Prefeitura de Mashiki, cidade ao sul do Japão, após o terremoto de magnitude 6,5

Moscou - O presi-
dente do Parlamento 
da Ucrânia, Volodymyr 
Groysman, foi eleito 
como novo primeiro-mi-
nistro do país nessa quin-
ta-feira, em uma decisão 
que o governo espera 
dar fim a meses de crise 
política. No entanto, de-
fensores de reformas di-
zem que a nomeação dá 
aos oligarcas ucranianos 
liberdade para adminis-
trar o país.

Nos últimos meses, 
tensões políticas aumen-
taram na Ucrânia e al-
guns reformadores res-
peitados renunciaram 
a seus cargos, citando 
decepção com a camara-
dagem e a corrupção en-
tranhadas no governo. 
“O novo primeiro-mi-
nistro e o gabinete aju-
darão a tirar o governo 
dessa letargia que dura 
meses”, afirmou o ana-
lista Vadim Karasyov.

O parlamento votou 
por 257 votos a favor e 
50 contra Groysman, 
que havia sido escolhido 
pelo presidente Petro 
Poroshenko depois que 
sua aparente primeira 
escolha, a ministra de 
Finanças Natalie Jaresko, 
foi rejeitada pela coali-
zão de governo.

Jaresko era consi-

derada uma reformis-
ta amigável a países do 
Ocidente e não ligada à 
corrupção no país. Groys-
man, no entanto, atuou 
em diversos ministérios 
que recentemente en-
frentaram acusações de 
corrupção, incluindo o 
Ministério do Interior, li-
derado por Arsen Avakov.

O agora ex-primei-
ro-ministro Arseniy Yat-
senyuk, renunciou nesta 
semana, após semanas 
de pressão. O gabinete 
de governo sobreviveu 
a uma moção de con-
fiança em fevereiro, mas 
dois partidos deixaram a 
coalizão para protestar 
por não terem consegui-
do derrubar o premiê. 
Yatsenyuk estava sob 
fogo em meio à piora 
da economia e à desa-
celeração no ritmo das 
reformas.

Oleh Lyashko, líder 
do direitista Partido Ra-
dical, que deixou a coa-
lizão no começo deste 
ano, descreveu a eleição 
dessa quinta-feira como 
um golpe dos oligarcas 
para garantir seus in-
teresses ocultos. Yulia 
Tymoshenko, ex-primei-
ra-ministra e líder na 
revolução democráti-
ca ocorrida no país em 
2005, anunciou que seu 
partido vai se opor ao 
novo governo.

Ucrânia elege novo 
primeiro-ministro

SAÍDA PARA A CRISE

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Tóquio - Pelo menos 
duas pessoas morreram e 45 
ficaram feridas pelo terre-
moto de magnitude 6,5 que 
derrubou casas e deformou 
rodovias no sul do Japão na 
noite dessa quinta-feira, em 
horário local. Equipes de res-
gate estão em busca de mora-
dores que ficaram presos em 
casas que desmoronaram de-
pois do tremor.

As duas vítimas são da ci-
dade de Mashiki, a mais afeta-
da, que fica cerca de 15 quilô-
metros a leste de Kumamoto, 
na ilha de Kyushu, informou 
Takayuki Matsushita, autori-

dade de gestão de desastres 
da Prefeitura de Kumamoto. 
Uma das vítimas morreu após 
ter sido resgatada dos escom-
bros e a outra não resistiu a 
um incêndio. Uma terceira 
pessoa resgatada está no hos-
pital com falência do coração 
e do pulmão. 

Matsushita afirmou que 
as operações de resgate fo-
ram repetidamente interrom-
pidas por tremores secundá-
rios. O terremoto ocorreu às 
21h26 (horário local) a uma 
profundidade de 11 quilôme-
tros, segundo a Agência Me-
teorológica do Japão. Não foi 
acionado alerta de tsunami.

“O tremor foi tão violen-

to que não consegui ficar em 
pé”, contou Hironobu Kosaki, 
policial de Kumamoto. Deze-
nas de pessoas saíram de casa 
e se reuniram nas ruas de 
Mashiki, algumas se aquecen-
do enroladas em cobertores.

 O chefe de gabinete do 
governo japonês, Yoshihide 
Suga, afirmou que pelo me-
nos 19 casas desmoronaram 
e centenas de chamados re-
latando danos em edifícios 
e pessoas presas sob escom-
bros foram registrados. “Por 
causa da escuridão da noite, a 
extensão dos danos ainda não 
está clara”, disse.

O primeiro-ministro 
Shinzo Abe disse a repórte-

res que o governo mobilizou 
a polícia, bombeiros e tropas 
de defesa para a operação de 
resgate. “Vamos realizar as 
operações durante a noite”, 
afirmou.

De acordo com Suga, 
nenhuma anormalidade foi 
registrada perto de instala-
ções nucleares. O epicentro 
do terremoto ocorreu a 120 
quilômetros da usina nuclear 
Sendai, da Kyushu Electric 
Power, a única em operação 
no país. A maioria dos reato-
res nucleares do Japão está 
desativada desde o terremo-
to de magnitude 9,0 ocorrido 
em 2011, que provocou um 
violento tsunami.

Terremoto mata duas pessoas e 
deixa dezenas de feridos no Japão

Alemanha dará apoio a imigrantes

tREMoR DE MAGNItUDE 6,5

MAIS EMPREGoS

Da Agência Estado

Bruxelas - O Parlamento Euro-
peu aprovou uma lei que obriga 
as companhias aéreas a fornecer 
dados de passageiros a autorida-
des nacionais. A medida é vista 
como um importante passo na 
luta contra o terrorismo e o crime 
organizado.

 O projeto de lei foi aprovado 
por 461 votos a favor, 179 contra 
e 9 abstenções. O texto há muito 
tempo vinha sendo discutido de-
vido a preocupações com a pri-
vacidade dos dados. Mas, após os 
atentados terroristas na França e 
na Bélgica nos últimos meses, os 
governos europeus, em especial a 
França, pressionaram os parlamen-

tares para aprovar a medida.
 A lei, que deve entrar em vi-

gor no fim deste mês, torna os 
dados pessoais e de cartões de cré-
dito dos passageiros que entram e 
saem da União Europeia acessíveis 
à polícia nacional e aos serviços de 
inteligência por até cinco anos. Os 
países da União Europeia ainda po-
dem coletar e compartilhar dados.

Acesso a dados de passageiros
LEI obRIGA EMPRESAS AéREAS

Da Agência Estado

Alex Rodrigues 
Da Agência Brasil
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Juros do cartão de 
crédito sobem em março 
e vão a 432,24% ao ano

13

Programa emergencial beneficia paraibanos

PB investe em obras para garantir convivência com a seca

Segurança hídrica
O governador Ricardo 

Coutinho, preocupado com 
os problemas causados pela 
estiagem, vem desenvolven-
do ações concretas em di-
versas cidades paraibanas, 
em particular na região Se-
miárida, visando amenizar 
o sofrimento da população 
que há séculos convive com 
o problema da falta de água.

No último final de sema-
na, por exemplo, o governa-
dor inaugurou a Barragem de 
Pitombeira, em Alagoa Gran-
de, garantindo segurança 
hídrica para cerca de 28 mil 
habitantes. Ele visitou tam-
bém as obras da Barragem de 
Camará, em Alagoa Nova.

A Barragem de Pitom-
beira vai beneficiar cerca de 
28 mil habitantes da área de 
Alagoa Grande, sendo uti-
lizada para abastecimento 
de água e também irrigação 
das terras. A barragem pos-
sui um volume de acumula-
ção de 2.955.820m³ de água. 
Mais de R$ 8,4 milhões foram 
investidos na obra.

O Governo do Estado 
tem investido em ações para 
garantir a segurança hídrica 
da população. “Minha alegria 
é enorme ao entregar esta 
barragem ao povo de Alagoa 
Grande. Esta obra representa 
vida e desenvolvimento para 
a região. Quero ver a água 
sendo utilizada de maneira 
adequada. A construção da 
Barragem de Pitombeira faz 
parte de uma política de se-
gurança hídrica estabelecida 

por este Governo que sabe a 
importância da água para o 
povo paraibano”, ressaltou.

O secretário de Infraes-
trutura, Recursos Hídricos, 
Meio Ambiente, Ciência e Tec-
nologia, João Azevedo, afirmou 
que a obra vem confirmar o 
compromisso do Governo do 
Estado com o bem-estar dos 
cidadãos. “A Barragem de Pi-
tombeira está pronta e vai ga-

rantir o abastecimento d’água 
para o povo que tanto pediu 
por esta obra. Vivemos em um 
período de estiagem e a água 
se torna um elemento essen-
cial para a qualidade de vida 
da população. Esta é a con-
cretização do sonho dos mo-
radores da região. Segurança 
hídrica é um dos pontos mais 
priorizados pelo Governo do 
Estado”, comentou.

Camará
O governador também 

visitou as obras da Barra-
gem de Camará, em Alagoa 
Nova, que teve sua recons-
trução iniciada em 2012 
e já está com mais de 90% 
concluída. A previsão é de 
que as obras sejam finaliza-
das até o final do primeiro 
semestre deste ano. “A Bar-
ragem de Camará rompeu 

por irresponsabilidade e 
descuido. Causou inúmeros 
prejuízos e danos ambien-
tais. Fizemos um convênio 
com o Governo Federal e es-
tamos reconstruindo a bar-
ragem que vai trazer muitos 
benefícios para a região”, 
afirmou Ricardo Coutinho.

Na região também foram 
construídas 1.605 cisternas, 
por meio da Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento 
Humano (SEDH), um investi-
mento no valor de R$ 7 mi-
lhões e 656 mil, benefician-
do os municípios de Alagoa 
Grande (30 cisternas), Algo-
dão de Jandaíra (79), Arara 
(64), Areia (21), Montadas 
(425), Olivedos (50), Poci-
nhos (411), Puxinanã (527) 
e São Sebastião de Lagoa de 
Roça (61).

FOTOS: Secom-PB

A Secretaria de Recursos 
Hídricos está executando o Pro-
grama Emergencial Viva Água, 
que visa complementar o traba-
lho de combate à estiagem com 
a implantação de benefícios 
que abrange todas as regiões 
da Paraíba.

Somente em adutora o Go-
verno do Estado está implantan-
do mais de 800 quilômetros de 
novas adutoras e entre as obras 
está o Canal Acauã-Araçagi, que 
vai beneficiar cerca de 600 mil pa-
raibanos com seus 112 quilôme-
tros de extensão.

Uma das obras prometidas 
pelo governador Ricardo Couti-
nho e que está sendo esperada 
por mais de 175 mil habitantes 
de aproximadamente dez municí-
pios e 21 localidades é a recons-
trução da Barragem de Camará. 

Com capacidade para arma-
zenar 26 milhões de metros cúbi-
cos de água, a Barragem Nova Ca-
mará e o sistema adutor tem um 
custo de quase R$ 100 milhões, 
sendo R$ 29 milhões para a cons-
trução da barragem, 62 milhões 
para o sistema de abastecimento 
de água com adutoras e estações 

e R$ 7 milhões para a construção 
da barragem de nível Pitombeira. 
Cerca de 80 operários trabalham 
diretamente na obra.

Outra importante obra em 
andamento sob a responsabili-
dade da Secretaria de Recursos 
Hídricos é o Canal Acauã-Araçagi 
que, segundo o secretário João 
Azevedo, será a porta de entrada 
das águas do Rio São Francisco, 
chegando através do Eixo Leste 
na região de Monteiro, no Cari-
ri Ocidental do Estado. Este em-
preendimento vai beneficiar mo-
radores de 38 municípios.

As obras de recursos hí-
dricos estão atingindo todas 
as regiões e prova disso é o 
trabalho realizado nas regiões 
de Campina Grande, Agreste, 
Brejo, Sertão Litoral e Zona da 
Mata de João Pessoa.

Na região de Campina 
Grande já foram entregues 
várias obras e outras es-
tão em andamento. Já es-
tão prontas a adutora São 
José, sistema adutor de 
Pocinhos, automação do 
sistema de abastecimento 
de água integrada de Cam-
pina Grande e o sistema de 
abastecimento de água da 
cidade de Sossego.

Também receberam in-
vestimentos através do pro-
grama do Governo do Estado 
os municípios de Pirpirituba, 
Queimadas, Massaranduba, 
Taperoá, Coxixola, Nova Pal-
meira, Guarabira e Sumé.

Estão em andamento 
obras da Barragem de Cama-
rá, sistema de abastecimento 
de Queimadas, Gado Bravo, 
além da construção de 36 es-
tações de tratamento.

Na região do Sertão, 
o Plano Emergencial Viva 
Água está beneficiando 
com obras hídricas mora-
dores de Ouro Velho, Prata, 
Amparo, São José dos Cor-
deiros, Gurjão, Livramento 
e Parari através do sistema 
adutor do Congo. 

Estão sendo realizadas 
obras de recuperação dos 
canais da Redenção, em Sou-
sa, Lagoa do Arroz, de barra-
gens em 14 cidades daquela 

região e ainda ampliação no 
sistema de abastecimento 
de água e implantação de 
estação de tratamento.

Obras também estão 
beneficiando municípios da 
região litorânea, entre elas, 
a ampliação do sistema de 
abastecimento de água da 
Grande João Pessoa, através 
do sistema adutor Translito-
rânea que vai garantir segu-
rança hídrica para mais de 1 
milhão de habitantes.

Comunidades localiza-
das na periferia da capital, 
como Cidade Verde, Cidade 
Recreio terão implantados 
sistema de abastecimento 
dágua, enquanto que Santa 
Rita, Lucena, Conde, Ma-
manguape, entre outras 
localidades estão sendo be-
neficiadas com ampliação 
desse sistema.

A Translitorânea com-
preende duas estações ele-
vatórias, um reservatório 
apoiado de 5.000m³, 23 
quilômetros de adutora, um 
reservatório elevado, dupli-
cação da estação de trata-
mento de água e automação 
do sistema. A segunda etapa 
vai ofertar água para os mu-
nicípios de Conde, Alhandra 
e Caaporã.

A primeira etapa bene-
ficia João Pessoa, Cabede-
lo, Bayeux e o bairro Vár-
zea Nova, em Santa Rita. A 
Translitorânea vai reforçar 
a oferta d’água dos siste-
mas Gramame e Marés e 
garantir segurança hídrica 
por 30 anos.

Água para todas as regiões

As barragens estão 
sendo construidas 

no interior paraibano 
e beneficiarão 

milhares de famílias 
que sofrem com os 

efeitos da seca

O Governo do Estado da 
Paraíba está implantando 
mais de 800 quilômetros 
somente de novas adutoras
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Anvisa vê risco para a população
LibERAção dA píLuLA do câncER

14

Lei que autoriza o uso
foi sancionada ontem 
pela presidente Dilma 

Após 35 anos, Sonia 
braga volta a cannes

usuários contestam 
limite para a web

Lúcio Mauro se 
recupera de derrame

Funcionário do 
Mcdonald’s protesta

Movimentos rejeitam 
a lei da olimpíada

Pode ser mera coincidência, 
mas Sonia Braga participou pela 
primeira vez da seleção oficial de 
Cannes quando Eu Te Amo partici-
pou da mostra Un Certain Regard, 
em 1981. Passaram-se 35 anos e 
nessa manhã - quinta-feira, 14 - o 
delegado geral Thierry Fremaux e 
o presidente Pierre Lescure fizeram 
o anúncio oficial da competição de 
2016. Sonia volta à Croisette agora 
integrando a competição, no filme 
de Kleber Mendonça Filho, Aquarius. 
Fechando um ciclo, o longa de Arnal-
do Jabor, Eu Te Amo, passou nessa 
quinta-feira, 14, no Canal Brasil.

Quem usa internet pelo 
celular já está acostumado com 
o aviso sobre a redução da velo-
cidade quando o limite do pacote 
de dados é atingido. 

Agora, a medida pode 
atingir também a internet fixa - 
aquela usada pelos usuários em 
casa ou no trabalho. Uma prática 
de mercado que começou a ser 
utilizada este ano passou a limi-
tar a níveis menores do que antes 
o tamanho do pacote de dados 
dos usuários de telefonia fixa, da 
mesma forma como já acontecia 
com a telefonia móvel. Esse “ta-
manho” é a chamada franquia de 
dados.

O ator Lúcio Mauro já recebeu 
alta do Centro de Tratamento Inten-
sivo (CTI) do Hospital Vitória, na 
Barra da Tijuca, no Rio, onde estava 
internado desde segunda-feira. Ele 
sofreu derrame na manhã do último 
domingo, e foi hospitalizado. Ficou 
48 horas em observação no CTI e na 
quarta, 13, recebeu liberação médi-
ca para ir para um quarto. Ainda não 
há previsão de alta do hospital. Lú-
cio tem 89 anos e ficou inicialmente 
com dificuldades na fala e na masti-
gação, o que é comum em casos de 
acidente vascular cerebral. Foi sub-
metido a sessões de fonoaudiologia 
e já está se comunicando bem.

Funcionários que trabalham na 
rede americana McDonald’s fizeram 
protestos ontem, na região da Ave-
nida Paulista, exigindo respeito aos 
direitos trabalhistas brasileiros. Os 
manifestantes denunciam acúmulo 
de função, falta de equipamentos de 
proteção individual, assédio moral e 
salários inferiores ao mínimo.  A con-
centração começou às 10h, no vão 
livre do Museu de Arte de São Paulo 
(Masp), e seguiu em passeata, às 
11h, em direção Praça Ramos de Aze-
vedo, onde há uma loja do McDonald’s. 
No Brasil, a campanha #SemDireitos-
NãoéLegal ocorrerá em vários estados 
e em vários países.

Organizações e movimentos 
sociais fizeram nessa quarta-feira, 
por meio do Twitter, uma manifes-
tação para chamar a atenção da 
sociedade para o projeto de lei da 
Câmara 2/2016, chamado de Lei 
Geral das Olimpíadas, e para reivindicar 
o veto pela presidente Dilma Rousseff. 
Os manifestantes fazem parte da 
plenária Jogos da Exclusão, que 
procura denunciar e interromper 
os efeitos da competição. Para isso, 
lançaram a campanha #VetaLei-
Olímpica, para pressionar a presi-
dente a não aceitar o texto apro-
vado pelo Congresso e enviaram 
várias mensagens para ela.

A lei que autoriza o uso 
da fosfoetanolamina sintéti-
ca, sancionada nessa quinta-
-feira pela presidente Dilma 
Rousseff, pode colocar a 
população brasileira em ris-
co sanitário porque libera a 
utilização de uma substância 
que não passou por nenhum 
tipo de teste capaz de assegu-
rar sua segurança e eficácia. 
A avaliação é do diretor-pre-
sidente da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), Jarbas Barbosa.

Em entrevista à Agência 
Brasil, o médico sanitarista 
lembrou que a agência vi-
nha manifestando, de forma 
reiterada, grande preocupa-
ção em relação à lei. O texto, 
publicado ontem no Diário 
Oficial da União, autoriza o 
uso da fosfoetanolamina sin-
tética por pacientes diagnos-
ticados com câncer e define a 
permissão como de relevân-
cia pública. Segundo a publi-
cação, a opção pela utilização 
voluntária da substância não 
exclui o direito de acesso a 
outras modalidades de trata-
mento contra o câncer.

 “Agora, com essa lei, vai 
poder ser vendida, comercia-
lizada e distribuída uma subs-
tância que não estará sujeita 
à fiscalização sanitária. Quem 
vai garantir que o que tem 
dentro da cápsula é mesmo 
fosfoetanolamina, na quanti-
dade que está escrita na caixa? 
Quem vai impedir que sejam 

Substância agora poderá ser vendida, comercializada e distribuída e, de acordo com a lei, a ingestão da pílula pode ser feita de livre escolha

Foto: Reprodução/Internet

falsificadas e produzidas, por 
pessoas inescrupulosas, cáp-
sulas com farinha colocadas 
numa caixa que diga que é fos-
foetanolamina? Vai ter bula? 
Se sim, a bula vai poder afir-
mar que a pessoa deve parar a 
quimioterapia?”, questionou o 
diretor da Anvisa.

Para Jarbas Barbosa, os 
riscos representados pela le-
gislação recém-sancionada 
são tremendos por colocar 
a fosfoetanolamina sintética 
fora do ambiente regulatório 
brasileiro, que vinha sendo 
construído desde 1970 e cul-

minou, em 1999, na criação 
da agência. Jarbas disse la-
mentar a sanção e garantiu 
que o órgão vai estudar juri-
dicamente manobras capazes 
de fazer com que o dano à 
saúde das pessoas seja mini-
mizado.

“Eu tenho o maior res-
peito pelo Congresso Nacio-
nal, mas ele não é capaz de 
fazer uma análise técnica. E 
a autorização de um medica-
mento tem que ser feita por 
meio de uma análise técnica 
com base na ciência e em in-
formações. O Congresso tem 

uma visão política porque 
é um órgão político. É por 
isso que, em nenhum lugar 
civilizado e em nenhum país 
desenvolvido, é o Congresso 
Nacional quem autoriza o 
uso de medicamentos”, afir-
mou Jarbas Barbosa.

De acordo com a lei, a in-
gestão da fosfoetanolamina 
sintética, conhecida popular-
mente como pílula do câncer, 
poderá ser feita por livre es-
colha do paciente, que preci-
sa ter um laudo médico que 
comprove o diagnóstico e 
assinar um termo de consen-

timento e responsabilidade. 
Apesar de a posse e o uso da 
substância estarem autori-
zados, mesmo sem registro 
na Anvisa, os laboratórios só 
poderão fazer a produção, 
manufatura, importação, dis-
tribuição e prescrição da fos-
foetanolamina sintética me-
diante permissão da agência.

A autorização de uso da 
fosfoetanolamina sintética 
estabelecida pelo texto é de 
caráter excepcional, enquan-
to estiverem sendo feitos es-
tudos clínicos acerca da utili-
zação da substância.

Começa na próxima se-
gunda-feira e se estende até 
quarta-feira a 18ª Semana 
da Agência do Instituto de 
Educação Superior da Paraí-
ba – Iesp. Doze profissionais 
capacitados e com ampla 
experiência em comunica-
ção e marketing político, de-
baterão o tema “O Papel do 
Marketing nas Eleições”. Os 
encontros vão acontecer do 
auditório do Bloco D.

O público-alvo são alu-
nos de Publicidade, mas 
também profissionais que 
atuam com marketing polí-
tico e jornalismo. O evento 
é uma realização dos cursos 
de Publicidade e de Produ-
ção Publicitária da institui-
ção, que tem como coorde-
nador o professor Maurício 
Fernandes.

No dia 18, às 19h, a dire-
tora geral do Iesp, professora 
Erika Marques fará abertura 
do evento, ressaltando a im-
portância de mais uma se-
mana reunindo os craques 
para discutir e debater as-
suntos relacionados ao tema. 
Em seguida, até as 22h, have-
rá a primeira mesa-redonda.

“Esse evento é funda-
mental para nossos alunos 
de Publicidade e Produção 
Publicitária e para o público 
em geral. O Iesp vem avan-
çando em seus projetos vol-
tados para a comunidade 
acadêmica, o alunado e ou-
tros segmentos, disse Erika 
Marques. Segundo o organi-

zador do seminário, o pro-
fessor Maurício Fernandes, o 
encontro traz um tema atual 
e tem sua importância diante 
dos alunos: “É muito valioso, 
especialmente nos tempos 
atuais, discutir de que forma 
o marketing impacta na polí-
tica, sua força, seus limites e 
as tendências para a eleições 
de 2016”,afirmou.

Na terça-feira, 19, das 
8h às 11h,  começam as pa-
lestra. Das 19, das 19h às 
22h, vai acontecer a mesa-
-redonda. No dia 20 ( quar-
ta-feira) das 8h às 11h, 
ocorrerá novas explanações 
sobre o tema: “O Papel do 
Marketing Nacional”.

A 18ª Semana da Agên-
cia acontecerá no auditório 
do Bloco D da Faculdade Iesp. 
As inscrições são gratuitas e 
poderão ser feitas na Coor-
denação dos cursos de Publi-
cidade e Produção Publicitá-
ria, localizada na BR-230, em 
frente ao Hiper Bompreço. As 
vagas são limitadas.

Tema será discutido 
em seminário do Iesp

MARKEtinG nAS ELEiçÕES

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União

O Hemocentro da Paraíba intensifi-
cou, na manhã dessa quarta-feira (13), 
os trabalhos alusivos ao Dia D contra o 
mosquito Aedes aegypti. Durante a pro-
gramação, foi realizada uma ação edu-
cativa junto aos doadores, pacientes e 
visitantes.

Os funcionários entregaram pan-
fletos e explicaram a importância da 
participação de todos para identificar 
e prevenir possíveis focos do mosquito. 
A ação faz parte do cronograma esta-
belecido pela instituição para o ‘dia da 
faxina’.

“Em um primeiro momento, tra-
balhamos a formação com nossos cola-
boradores, para que eles se tornassem 
agentes preparados para identificar 
possíveis criadouros, dentro e fora da 
instituição”, explica a coordenadora de 
Higienização, Silmara Alves.

A equipe de Higienização e Ma-
nutenção esteve em todos os setores 

internos do Hemocentro, e suas depen-
dências, onde recolheram copos descar-
táveis e outros objetos que acumulam 
água e se transformam em locais ade-
quados para criadouros do mosquito.

A diretora-geral do Hemocentro, 
Sandra Sobreira lembrou que a ação 
educativa visa abranger um número 
maior de pessoas para a causa e refor-
çou que o monitoramento da limpeza 
é constante. “O cuidado constante pos-
sibilita a garantia e segurança do servi-
ço, e ao englobar nossos colaboradores, 
doadores e pacientes, fazemos com o 
que o trabalho de mobilização não fi-
que restrito apenas ao ambiente de tra-
balho”, enfatiza.

Em dezembro do ano passado, o 
Hemocentro realizou uma oficina com 
os funcionários, com o objetivo de mos-
trar como identificar o mosquito, e suas 
doenças consequentes, e ainda as for-
mas de prevenção. 

Campanha reforça o Dia 
D com ações educativas

HEMocEntRo dA pARAíbA

Sedh amplia combate ao Aedes aegypti
O Governo do Estado, por meio 

da Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento Humano (Sedh), intensifica o 
combate ao Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da dengue, chikungunya 
e do vírus da zika, nos restaurantes 
populares e demais prédios públicos 
da secretaria. 

Nessa quarta-feira (13), a equipe 
da Sedh distribuiu panfletos informa-
tivos e conversou com os usuários do 
Restaurante Popular de Mangabeira, 
em João Pessoa. 

Foram afixados novos cartazes 
que orientam sobre a necessidade de 
vedar tonéis, manter as calhas sem-
pre limpas,deixar as garrafas viradas 
para baixo, colocar areia nos vasos de 
plantas, retirar água dos pneus e con-
servar o lixo sempre fechado.

orientação 
Os usuários, além de receber 

o material educativo, também são 
orientados a higienizar as mãos para 
evitar outras doenças, como por 
exemplo, agripe H1N1.

Seminário é 
aberto ao 
público e as 
vagas são 
limitadas. 
Inscrições são 
feitas na sede 
da instituição
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Indicador aponta crescimento de 0,1% em fevereiro

Economia do País
 A atividade econômi-

ca brasileira teve leve alta 
de 0,1% em fevereiro ante 
janeiro, com ajustes sazo-
nais, conforme aponta o In-
dicador Serasa Experian de 
Atividade Econômica (PIB 
mensal) apurado pela Serasa 
Experian. De acordo com os 
economistas da empresa, o 
resultado interrompeu uma 
série de 10 quedas mensais 
consecutivas, mas foi devido 
mais a um efeito calendário 
(ano bissexto) do que por 
uma reversão da atual ten-
dência de queda. 

“Assim, apesar desta alta 
pontual, dificilmente não 
presenciaremos uma nova 
retração da economia neste 
primeiro trimestre do ano”, 
afirmaram os especialistas, 
em nota. 

Na comparação com fe-
vereiro de 2015, há retração 
de 4,2%, no primeiro bimes-
tre do ano ante o mesmo pe-
ríodo do ano passado, a que-
da é de 5,3% e no acumulado 
de 12 meses, recuo de 4,3%. 

Pelo lado da oferta agre-
gada, na comparação de fe-
vereiro ante janeiro, a ativi-
dade agropecuária cresceu 
2,1% e foi a principal respon-
sável pelo resultado positivo 

Suzana Inhesta
Da Agência Estado 

da atividade econômica em 
fevereiro. Também contri-
buiu para o resultado positi-
vo, porém em menor escala, 
a alta de 0,2% do setor de 
serviços. Do lado negativo, a 
indústria recuou 0,9% no se-
gundo mês deste ano.  Já pela 
ótica da demanda, também 

na mesma base de compara-
ção, o consumo das famílias 
avançou 0,4% em fevereiro 
e as exportações 1,4% e leve 
retração de 0,1% das impor-
tações. 

Já pelo lado negativo 
destacam-se as quedas de 
1,0% no consumo do go-

verno e de 3,9% dos inves-
timentos. No acumulado do 
primeiro bimestre, a queda 
de 5,3% da atividade eco-
nômica foi provocada, prin-
cipalmente, pelas retrações 
de 10,0% da atividade in-
dustrial e de 3,8% do setor 
de serviços. Pelo lado da de-

manda, destacam-se a queda 
de 17,3% dos investimentos 
e de 6,7% do consumo das 
famílias. A retração da ati-
vidade econômica só não foi 
maior por causa do setor ex-
terno: alta de 13,6% das ex-
portações e recuo de 23,8% 
das importações.

A safra 2016/2017 
de cana-de-açúcar no 
Brasil deverá chegar a 
691 milhões de tone-
ladas, um aumento de 
3,8% em relação à an-
terior, quando foram 
colhidas 665,6 milhões 
de toneladas, de acor-
do com o  primeiro le-
vantamento feito pela 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) 
e divulgado ontem.

Segundo a Conab, a 
variação se deve ao cres-
cimento da área colhida, 
de 5,4%. A área colhida 
deverá ser de cerca de 
9 milhões de hectares, 
com aumento de 468,2 
mil hectares em relação 
à última safra, quando 
ocupou 8,6 milhões de 
hectares. Se confirmada, 
esta será a maior área 
colhida no país.

A Conab estima o 
aumento da produção 
de açúcar em 12% em 
relação à safra anterior 
(33,4 milhões de tonela-
das), baseada na expec-
tativa de evolução da 
área colhida, podendo 
chegar a 37,5 milhões 
de toneladas. por ou-
tro lado, a produção 
de etanol total será de 
30,3 bilhões de litros, 
com redução de 0,4% 
ou 121 milhões de litros 

a menos que na safra 
anterior, quando foram 
produzidos 30,4 bilhões 
de litros.

O etanol anidro, 
utilizado na mistura 
com a gasolina, terá 
aumento de 4,7% ou 
528 milhões de litros, 
passando de 11,2 bi-
lhões para 11,7 bilhões 
de litros. para o etanol 
hidratado, utilizado nos 
veículos flex, a produ-
ção é de 18,6 bilhões de 
litros, com redução de 
3,4% (649 milhões de 
litros) quando compa-
rada com a da safra an-
terior, de 19,2 bilhões.

Safra 2015/16
O quarto e último 

levantamento da Safra 
2015/16 de cana-de-açú-
car, também divulgado 
pela Conab, mostra que 
a produção chegou a 
665,6 milhões de tonela-
das, um crescimento de 
4,9% em relação à safra 
2014/15. A área cultiva-
da chegou a 8,6 milhões 
de hectares, reduzida 
em 3,9%.

No caso da produ-
ção de açúcar, foram 33,5 
milhões de toneladas, 
enquanto o etanol total 
chegou a 30,5 bilhões 
de litros. Já o hidratado 
alcançou 19,3 bilhões de 
litros e o anidro teve re-
dução de 4,4%, chegan-
do a 11,2 bilhões.

Produção deve crescer 
3,8% diante da anterior

SAFRA DE CANA-DE-AÇÚCAR

Daniel Lima
Da Agência Brasil Na reta final do prazo 

para o Cadastramento Am-
biental Rural (CAR)– que vai 
até 5 de maio – o País registra 
um aumento percentual de 
áreas cadastradas. A alta ve-
rificada é em março é de 4% 
em relação ao mês anterior, 
aponta o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA). O percen-
tual é quase o dobro da média 
mensal dos últimos cinco me-
ses, o que pode ser explicado 
pelas adesões de última hora.

Até o momento, 2,6 mi-
lhões de imóveis rurais já 
foram cadastrados, ou seja, 
70,3% da área prevista já está 
no sistema. 

A procura pelo CAR cres-
ceu até mesmo na região Sul, 
que vinha apresentando nú-
meros menos expressivos. 
Somente no mês de março, 
foram cadastrados 2,38 mi-
lhões de hectares nos estados 
do Paraná, Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina. Ao todo, a 
região tem 41,37% da sua 
área cadastrada, sendo o Rio 
Grande do Sul o Estado com 
maior inclusão no último mês 
(1.264.887 de hectares). 

A região Norte manteve os 
números expressivos que vi-
nha apresentando, com 85,8%, 
seguida pelo Sudeste (71,4%) 
e pelo Centro-Oeste (67,9%). O 

Nordeste tem 43% do imóveis 
no sistema. Os números são 
do relatório divulgado, nessa 
terça-feira (12), pelo Serviço 
Florestal Brasileiro (SFB), ór-
gão vinculado ao Ministério do 
Meio Ambiente (MMA).

Os dados mostram, ain-
da, os estados de Minas Ge-
rais (1.719.939 hectares ca-
dastrados), Maranhão (com 
1.682.610), Mato Grosso do Sul 
(1.284.441) e o Rio Grande do 
Sul (1.264.887) como os que 
apresentam a maior área ca-
dastrada no mês de março. Os 
proprietários que não aderi-
rem ao CAR  podem sofrer res-
trições no crédito rural.

A Caixa deve desembol-
sar cerca de R$ 90 bilhões em 
novos financiamentos imobi-
liários em 2016, repetindo o 
volume registrado no ano pas-
sado. A projeção foi feita pelo 
diretor de Habitação do ban-
co, Teotonio Rezende, duran-
te Summit Imobiliário Brasil 
2016, evento realizado em São 
Paulo nessa terça-feira (12). 

As previsões são um im-
portante termômetro para 
o mercado imobiliário, uma 
vez que o banco responde 

por duas de cada três opera-
ções fechadas. Ao participar 
do painel “Soluções Urba-
nas: Interiorização”, Rezende 
destacou os R$ 16,1 bilhões 
adicionais liberados pelo 
Conselho Curador do FGTS à 
Caixa em fevereiro, recursos 
que reforçam a oferta de cré-
dito do banco. 

A Caixa injetará perto 
de R$ 7 bilhões na linha pró-
cotista. Ela permite a traba-
lhadores com conta ativa no 
fundo financiarem 85% do 

valor de imóveis novos e usa-
dos em áreas urbanas de até 
R$ 750 mil. O financiamen-
to tem prazo máximo de 30 
anos a taxas de juros entre 
7,85% e 8,85% ao ano. 

Autorizado pelo Conselho 
Curador do FGTS, o banco tam-
bém aplicará R$ 6,7 bilhões em 
Certificados de Recebíveis Imo-
biliários (CRI), recursos que 
irão lastrear o financiamento 
de imóveis de R$ 225 mil a 
R$ 750 mil, dependendo da 
região do País.

Cadastro Ambiental Rural já 
atinge 2,6 milhões de imóveis

Caixa prevê R$ 90 bilhões em 
crédito imobiliário em 2016

mEio AmbiENtE

DESEmboLSo DE FiNANCiAmENto

Embraer faz entrega 
de 44 aeronaves  

Durante o primeiro trimestre 
de 2016, a Embraer entregou 21 
jatos para o mercado de aviação 
comercial e 23 para o de aviação 
executiva, totalizando 44 aerona-
ves, o que representa um aumento 
de 37,5% em relação ao ano ante-
rior, quando 32 aeronaves foram 
entregues. No segmento de aviação 
comercial foram entregues 19 jatos 
do modelo Embraer 175 (E175) e 
2 do Embraer 195 (E195). Entre 
os modelos executivos, foram 12 
jatos leves e 11 jatos grandes. Em 
31 de março de 2016, a carteira de 
pedidos firmes a entregar (backlog) 
totalizava US$ 21,9 bilhões.

País continuará 
com déficit, diz Fmi

A contração da economia fará o 
Brasil registrar déficits primários (re-
sultado negativo nas contas públicas 
antes do pagamento dos juros) até 
2019, divulgou nessa quarta-feira 
(13) o Fundo Monetário Internacional 
(FMI). De acordo com o relatório Mo-
nitor Fiscal, a dívida bruta do país 
poderá chegar a 91,7% do produto 
Interno Bruto (pIB, soma das rique-
zas produzidas no país) em 2021. 
Segundo o relatório, a deterioração 
fiscal experimentada pelo Brasil no 
ano passado foi provocada pela com-
binação de três fatores: forte retra-
ção da economia, fraco desempenho 
das receitas e instabilidade política.

bNDES melhora 
condições de crédito

O Banco Nacional do Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) 
anunciou melhoras nas condições de 
crédito das linhas do tipo Exim pré-Em-
barque, destinadas a empresas que 
produzem para exportar, com redução 
de juros de entre 11,13% e 15,75% ao 
ano para entre 9,1% e 11,53% ao ano. 
Além disso, foi criada nova linha direcio-
nada a produtos inovadores com poten-
cial para ser vendidos no exterior. No 
caso das modalidades produção de 
bens de capital e micro, pequenas e 
médias empresas, o custo básico é 
todo baseado na TJLp.

indústria paulista 
demite corta 3,5 mil 

Setor elétrico tem 
dívida de R$ 147,4 bi

A indústria paulista eliminou 
3,5 mil vagas em março de 2016, o 
que representa uma queda de 0,61% 
no nível de emprego na comparação 
com fevereiro, já descontados os 
efeitos sazonais de acordo com a 
Federação das Indústrias do Estado 
de São paulo (Fiesp). Na série sem 
ajuste, o recuo foi de 0,15%, o que 
indica que, em números absolutos, 
o número de demissões no período 
foi o menor desde maio de 2015. Na 
comparação com março de 2015, fo-
ram eliminados 244,5 mil postos de 
trabalho, dos quais 31 mil apenas 
no primeiro trimestre deste ano.

A dívida do setor de energia 
elétrica registrou crescimento de 
13,5% em 2015 em relação a 2014, 
totalizando R$ 147,4 bilhões. É o 
maior valor registrado desde 2009, 
segundo estudo da Economática so-
bre o desempenho de 24 empresas 
de energia elétrica entre 2009 e 
2015, com base nos demonstrativos 
financeiros apresentados à Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM).

Foto: Reprodução/Internet

O consumo avançou 0,4% em fevereiro e agropecuária foi o principal setor responsável pela atividade econômica, conforme a Serasa
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum

   Quem está na cidade é Terezinha Caju, radicada há alguns anos no Rio de 
Janeiro. Veio curtir a família e as amigas leais.

FOTO: Goretti Zenaide

Ivete Esteves, Lourdinha Henriques que hoje aniversaria e Maria José Barbosa

   As amigas Lúcia Padilha e Evelyn César se preparando para seguir na 
próxima semana para Cancún, um paraíso na costa mexicana. Voltam no dia 29 a 
tempo ainda de participar do Almoço Regional em prol da AMEM no Grupamento 
de Engenharia.

Fátima Sousa, Socorro Aragão, que hoje toma posse na APL e Mirtes Medeiros

FOTO: Goretti Zenaide

Dois Pontos

  A top model inglesa Kate 
Moss será homenageada hoje em 
São Paulo no baile de gala da amFAR, 
por conta da curadoria que fez no 
leilão de obras de arte online cuja 
renda foi revertida para aquela 
entidade, que promove pesquisas 
sobre a Aids/HIV.
  O evento será na casa do 
empresário paulista Dinho Diniz e o 
convite custa a partir de US$1.500, 
ou seja, para poucos...

“Ausência de beleza se 
conserta com cirurgias e 
tratamentos estéticos, 
mas ausência de caráter, 
esse não tem concerto”

“Vejo tanta gente 
preocupada em colocar 
botox na testa; eu queria 
era poder botar botox 
no cérebro”

ANDRÉ SUHANOV MARIETA SEVERO

Advogada Gilda Almeida, 
executivo Ruy Régis, Sras. 
Lourdinha Henriques e 
Marizélia Barros, procurador 
federal Luciano Mariz Maia, 
bibliotecária Marília Guedes 
Pereira, economista Marcos 
Guedes, médico Alzumar 
Zacarias de Medeiros, major 
Carlos Alberto Guimarães, 
vereador Bira Pereira.

Parabéns

Débora Julinda e Luciano Maia, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Arquivo

Orquestras
TERMINAM hoje, 

após prorrogação, as 
inscrições para o pro-
cesso seletivo de músi-
cos visando compor os 
quadros das Orquestras 
Sinfônica da Paraíba 
e Sinfônica Jovem, da 
Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba.

O objetivo é 
selecionar músicos 
profissionais e es-
tudantes para atuarem 
no período de maio 
a dezembro deste 
ano, na condição de 
bolsista. Informações 
no site www.paraiba.
pb.gov.br.

Mérito

O ECONOMISTA 
e presidente da 
Fecomércio Paraíba, 
Marconi Medeiros 
Souza será home-
nageado hoje com a 
comenda “Medalha 
do Mérito Tamandaré 
pelos bons serviços 
prestados à so-
ciedade paraibana 
através dos Conselhos 
do Sesc e Senac. Será 
às 10h em solenidade 
no Navio Araguari, 
da Marinha Brasileira 
que está atracado no 
Porto de Cabedelo.

Imortalidade
HOJE é dia de festa para a professora Socorro 

Aragão que vai tomar posse na Cadeira 2 da Academia 
Paraibana de Letras, que tem como patrono Manuel de 
Arruda Câmara e vai ocupar a vaga deixada pela ines-
quecível escritora Adylla Rocha Rabello.

A solenidade será às 19h na APL onde ela será sau-
dada pelo presidente da casa, imortal Damião Ramos 
Cavalcanti.

   A grande dama Diana Porto almoça hoje com as amigas Selda Falcone, Roberta 
Aquino e esta colunista. Para bons bate-papos e comes e bebes.

Ensino Superior

A PROFESSORA 
Erika Marques, diretora 
geral do Iesp, está 
representando a insti-
tuição no IX Congresso 
Brasileiro da Educação 
Superior Particular, 
que acontece até este 
sábado no Enotel, em 
Porto de Galinhas, Per-
nambuco.

O evento reúne 
reitores e diretores 
de  todo o País para 
discutir o Ensino 
Superior, cujo tema é 
“Ensino Superior Bra-
sileiro: soluções para 
um País que precisa 
avançar”.

Direito e Arte
A  COMISSÃO de Direito, Arte e Cultura da OAB/PB, 

que tem na presidência o advogado Raphael Carneiro Ar-
naud Neto, vai dar início nesta segunda-feira do projeto 
CineOAB - Direito e Arte em Película.

Será com a exibição do filme “O Mercador de Veneza”, 
de Michael Radford, uma adaptação da obra de William 
Shakespeare, às 19h no Cineclube O Homem de Areia, na 
Fundação Casa de José Américo, seguida de palestra do 
professor e advogado Felipe Negreiros.

Softcom
NO PRÓXIMO dia 

7 de maio, a Softcom, 
dos empresários Adriane 
e Renato Rodrigues, vai 
promover megaevento 
que deverá reunir mil em-
presas no Tropical Hotel 
Tambaú, com entrada 
franca. A ideia é discutir 
conhecimento e produ-
tividade de gestão.

FOTO: Dalva Rocha

Empresária Norma Pedrosa que em breves tempos irá transferir sua 
Maison para a Av. Edson Ramalho

Modernização dos portos
A PARAÍBA vai sediar no dia 10 de maio importante 

reunião conduzida pelo governador Ricardo Coutinho com 
a presença do ministro dos Portos, Helder Barbalho e de 
25 presidentes de Companhia de Docas do País.

A presidente da Docas da Paraíba, Gilmara Temóteo 
informou que a ideia do Governo Federal é implantar um 
plano nacional de modernização dos portos.

Olimpíada de Matemática
ESTÃO abertas  as inscrições para a 38a edição da 

Olimpíada Brasileira de Matemática que busca talentos 
e contribui para a melhoria do ensino da disciplina no 
País, além de selecionar estudantes para representar o 
País em competições internacionais.

As escolas das redes públicas e privadas da Paraíba 
devem inscrever seus alunos no site www.obm.org.br.

16



Página 20

Kaio Márcio tenta no 
Troféu Maria Lenk o 
índice para a Rio 2016

BRASILEIRO DA SÉRIE D

Paraíba figura nos Grupos 7 e 9
CBF divulgou tabela 
básica e aguarda a 
definição dos clubes

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de abril de 2016

A Confederação Brasilei-
ra de Futebol divulgou todos 
os detalhes do Campeonato 
Brasileiro da Série D, que este 
ano terá a participação de dois 
clubes paraibanos. A competi-
ção começará no dia 12 de ju-
nho com um total de 68 clubes, 
que foram distribuídos em 17 
grupos de 4 equipes cada. Os 
clubes paraibanos farão parte 
dos Grupos A7 e A9.

De acordo com o regula-
mento da competição, o cam-
peonato terá seis fases. Na 
segunda, participarão os 17 
primeiros colocados de cada 
grupo, mais os 15 melhores 
segundo colocados. A par-
tir daí, a competição seguirá 
no sistema de mata-mata. A 
terceira fase será disputada 
por 16 clubes, a quarta por 8 
equipes, a quinta será as semi-
finais, com 4 clubes, e por fim, 
a grande decisão, com os dois 
clubes finalistas.

Os clubes classificados 
da Paraíba serão os dois me-
lhores colocados, fora o Bo-
tafogo que já está garantido 
na Série C, do Campeonato 
Brasileiro. O clube de melhor 
campanha integrará o Grupo 
7, e jogará com um represen-
tante da Bahia, outro de Per-
nambuco e um do Rio Grande 
do Norte. A estreia será em 
casa, no dia 12 de junho, con-
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tra um representante do Rio 
Grande do Norte. O segundo 
representante da Paraíba fica-
rá no Grupo 9, e terá como ad-
versários os representantes 
de Alagoas, Bahia e Sergipe. A 
estreia será fora de casa, con-

tra o representante de Alago-
as. Os jogos serão de ida e vol-
ta, e a primeira fase terminará 
no dia 3 de julho. A CBF ainda 
aguarda a definição dos esta-
duais para incluir na tabela o 
nome dos clubes.

Jogadores do Treze acreditam 
que podem derrubar o favorito

ESPERANÇA

Auto Esporte ganha motivação e 
acredita que fica na 1a Divisão

QUADRANGULAR DA MORTE

Time do Auto Esporte que surpreendeu o Esporte de Patos na última quarta-feira ao vencer por 3 a 0

Equipe do Treze que jogou domingo passado com o Campinense

Nada como uma boa vitó-
ria e uma luz no fim do túnel, 
para mudar o clima em uma 
equipe de futebol. No Auto Es-
porte não foi diferente. Depois 
de uma série de resultados ne-
gativos, e o perigo de ser rebai-
xado, o Clube do Povo se recu-
perou em grande estilo contra 
o Esporte de Patos, na última 
quarta-feira, com uma goleada 
de 3 a 0. Na reapresentação dos 
jogadores, ontem à tarde, no CT 
Alvirrubro, o sorriso voltou aos 
rostos dos atletas.

Aliás, a motivação dos atle-
tas começou bem antes do jogo 
contra o Esporte, depois que a 
diretoria do clube conseguiu 
efetuar o pagamento do mês 
de fevereiro, e anunciou a qui-
tação dos salários de março, 
para os próximos dias. O com-
bustível foi imediato na reação 
do grupo, e até o técnico Índio 
Ferreira admite a mudança de 
atitude dos atletas.

“É inegável que os joga-
dores com problemas finan-
ceiros graves influencia no 
rendimento deles. Não porque 
queiram, mas porque é difícil 
manter o foco, com tantos pro-
blemas. Assim como acontece 
em qualquer outra profissão”, 
disse o treinador.

Para Índio, os atletas estão 

de parabéns, porque chama-
ram para si a responsabilidade 
de ter de ganhar o jogo. “ Eles 
conseguiram neutralizar as 
jogadas fortes do adversário, 
sobretudo na bola parada, e 
partiram para cima do Esporte, 
com a vontade de vencer. Ainda 
temos muita luta pela fren-
te, mas acredito que o time é 
capaz de reverter a situação, 
e ainda brigar pela liderança 
do quadrangular. Temos dois 
jogos ainda em casa, e se ven-
cermos, daremos um grande 
passo para atingir nossos ob-
jetivos”, disse o treinador.

O próximo jogo do Auto 
Esporte será domingo, às 17 ho-
ras, outra vez contra o Esporte, 
só que desta vez, no Estádio Al-
meidão, em João Pessoa. Com 4 
pontos ganhos, o Auto Esporte 
é agora o segundo colocado, já 
na zona de classificação. Se ven-
cer a próxima partida, se man-
tém na zona de classificação, 
para garantir a permanência na 
Primeira Divisão de 2017.

Para o jogo de domingo, 
o técnico Índio Ferreira terá 
o retorno do lateral esquerdo 
Gilsinho, que não enfrentou 
o Esporte em Patos, porque 
estava cumprindo suspensão 
por ter levado o terceiro car-
tão amarelo.

Atlético
Com três rodadas já 

realizadas até o momento, 
o Atlético de Cajazeiras é o 
grande favorito ao topo da 
tabela do quadrangular da 
morte. A equipe do Sertão 
está com 100 por cento de 
aproveitamento, com 9 pon-
tos. Se vencer o Santa Cruz, 
neste domingo, no Estádio 
Teixeirão, em Santa Rita, o 
Trovão Azul comemora, por 
antecipação, a manutenção 
na Primeira Divisão em 2017.

No lado de baixo da ta-
bela está o Esporte de Patos, 
que em três jogos não con-
seguiu somar nenhum pon-
to. A equipe sertaneja está 
praticamente eliminada.  Só 
vencendo todas as partidas 
restantes, e ainda torcendo 
por uma combinação de re-
sultados, consegue escapar 
do rebaixamento.

O Santa Cruz ainda está 
vivo na competição, lutando 
por uma das duas vagas. O 
Tricolor tem 4 pontos e está 
na terceira posição. Não pode 
perder para o Atlético, do-
mingo, em Santa Rita, ou se 
complica de vez na compe-
tição, e passa a ser um sério 
candidato ao rebaixamento, 
ao lado do Esporte. (IM)

Após o empate 
contra o Campinense, 
no último domingo, o 
elenco do Treze se en-
cheu de motivação para 
o jogo de volta, decisi-
vo, para garantir uma 
vaga nas semifinais do 
Campeonato Paraiba-
no. A equipe aproveita 
a folga na competição e 
segue treinando todos 
os dias, no Presidente 
Vargas, para o Clássico 
dos Maiorais, que será 
disputado no dia 24 
deste mês, no Amigão. 
Apesar da vantagem 
do Campinense, de jo-
gar por um empate, os 
atletas estão confian-
tes numa vitória e na 
classificação.

"Nós mostramos 
que temos condições 
de vencê-los. Consegui-
mos anular as principais 
jogadas do nosso rival, 
que era considerado fa-
vorito. Estamos treinan-
do e seguindo o que 
acontece com o Cam-
pinense, nestes jogos 
decisivos da Copa do 
Nordeste", disse o meia 
Evandro, que finalmen-
te fará sua estreia.

Para este segundo 
jogo contra a Raposa, 
o técnico Marcelo Vi-
lar não poderá contar 

com o zagueiro Rafael 
Jansen, que foi expulso 
no clássico passado. Por 
outro lado, ele terá o re-
torno do volante Elizeu 
e o zagueiro Fernando 
Lopes, que estavam sus-
pensos no jogo de do-
mingo. 

Pelos treinos téc-
nicos realizados esta 
semana, os atacantes 
Brazão e Thiago Furlan 
podem perder a titula-
ridade. O técnico Mar-
celo Lopes tem feito 
experiências no ataque, 
dando sinais de que não 
gostou do rendimento 
da dupla no jogo pas-
sado. O treinador não 
confirmou as mudanças.

Os jogadores e a co-
missão técnica do Galo 
estão conscientes de que 

o clássico do próximo dia 
24 será o jogo da vida do 
clube este ano. É que se 
o Treze não conseguir 
uma vaga para as semifi-
nais, consequentemente 
não será um dos repre-
sentantes da Paraíba no 
Campeonato Brasileiro 
da Série D, e ficará sem 
calendário para o segun-
do semestre.

"Nós estamos enca-
rando como o jogo de 
nossas vidas. Vamos com 
tudo. É vencer ou ven-
cer, porque o clube pode 
parar as atividades, e to-
dos nós estaremos sem 
emprego. Não podemos 
errar. Estamos focados 
neste clássico, para sair 
do Amigão classificado 
para as semifinais", disse 
o meia Evandro. (IM)
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Campinense e Treze podem disputar a Série D do Brasileiro ou apenas um dos dois, depedendo da classificação do Campeonato Paraibano que está na  sua fase  final
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Thiago Pereira desiste dos 400m 
medley nas Olimpíadas do Rio
Nadador já tem índice para 
a disputa dos 200m e não 
disputa Troféu Maria Lenk

O Basquete Universitário da Paraíba, representado 
pela faculdade Maurício de Nassau, em sua categoria 
feminina, garantiu vaga para a etapa nacional da Liga 
do Desporto Universitário, depois que conquistou a 
segunda colocação na etapa Norte/Nordeste, que 
ocorreu recentemente em Sergipe. As meninas do 
Estado perderam a final para a UniNassau, de Pernam-
buco, por 73x46, mesmo assim, a medalha de prata 
foi muito comemorada pelas atletas, que já se prepa-
raram para a etapa nacional, quando terá representa-
ções de outros estados.

Desporto Universitário

Ninguém é imbatível
 no esporte

Ninguém contesta a capacidade técnica do Barcelo-
na. Um time milionário que assusta e faz medo a qual-
quer outra equipe, basta ver apenas os seus valiosos 
jogadores, muitos de seleções nacionais e que possuem 
no currículo várias conquistas brilhantes, mas, ninguém 
é imbatível, né? Vacilou, dança! Tanto é que bastou uma 
equipe jogar com inteligência e frieza para vencer os co-
mandados por Messi, Neymar e Suarez. Mas, diga-se de 
passagem, não foi qualquer time. Esse tal de Atlético de 
Madrid, que até outro dia era um clubinho de bairro, se 
transformou em uma das maiores potências do futebol 
mundial. 

Os 2 a 0 impostos pelo Atlético foram suficien-
tes para eliminar o Barcelona da Liga dos Campeões 
da Europa. Alegria para uns, tristezas para outros. O 
ocorrido na tarde da última quarta-feira, no confronto 
estre essas duas equipes, abre um leque apenas para 
que tenhamos a certeza de que “ninguém é imbatível no 
esporte”. Já vimos outras cenas destas.

Alguns exemplos?, facéis de lembrar: Wendel Lira, 
brasileiro desconhecido do cenário esportivo brasileiro, 
ganhou o prêmio de melhor gol do mundo. Desbancou 
Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.

Na UFC, também não há invencíveis. O reinado de 
Ronda Rousey chegou ao fim.  Holly Holm, desconhecida, 
fez uma luta perfeita, nocauteou a ex-campeã com um 
chute no segundo round e é a nova detentora do título 
dos pesos galos femininos do UFC. Vale lembrar que, as-
sim como Ronda Rousey, Anderson Silva também perdeu 
o cinturão do UFC por nocaute após longa invencibilidade 
no octógono. O brasileiro foi derrubado por Chris Weid-
man, em julho de 2013.

Exemplos que devem ser seguidos. Não há inven-
cíveis e nem vencedores. Há rodízio de conquistas e vitó-
rias ao longo do caminho.

A paraibana Jailma Sales, 
natural de Taperoá, come-
morando muito a sua melhor 
marca nos 200m rasos 
(23s39), conquistada recen-
temente em uma competi-
ção sul-americana. Ela busca 
índice para o Rio 2016.

Jailma Sales

O nadador kaio Márcio Almeida é somente motivação para 
conseguir o índice olímpico para disputar as Olimpíadas de 
2016, que ocorrerão no Rio de Janeiro. O atleta já está no Rio 
de Janeiro onde intensifica os treinos visando o Troféu Maria 
Lenk de Natação, última chance para se conseguir marcas e 
garantir presença no maior evento esportivo do planeta. O 
paraibano tenta sua terceira olimpíada e entra na piscina na 
próxima segunda-feira, para disputar os 200m borboleta.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Nenhum clube do Esta-
do, filiado a Federação 
Paraibana de Atletismo, 
inscreveu atletas para as 
disputas do Campeonato 
Sub-20 Interclubes, que 
começa hoje e se encerra 
no domingo em São Paulo.

Interclubes

Kaio Márcio

Medalhista de prata nos 
400m medley nos Jogos de 
Londres, em 2012, Thiago 
Pereira decidiu não defender 
o resultado nos Jogos Olím-
picos do Rio de Janeiro e não 
se inscreveu para essa prova 
no Troféu Maria Lenk, segun-
da e última seletiva nacional, 
que será disputada de hoje 
até quarta-feira da próxima 
semana.

Coordenador técnico da 

Seleção Brasileira, Alberto 
Silva, o Albertinho, lembrou 
que, dependendo dos resul-
tados do torneio, o nadador 
de 30 anos ainda terá chan-
ces, caso queira voltar atrás. 
No entanto, acha quase im-
possível isso acontecer.

"Se dois atletas conse-
guirem o índice olímpico 
dos 400m medley no Maria 
Lenk, ele está fora. Mas se só 
um fizer e, depois, o Thiago 
conseguir a marca em algu-
ma outra competição válida, 
ele pode se inscrever para a 
prova na Olimpíada. A vaga 

está aberta por enquanto. 
Mas é difícil fazer o índice A 
da Fina (Federação Interna-
cional de Natação) no meio 
da temporada. E ele não vai 
querer tentar", explicou.

O dirigente também elo-
giou a decisão de Thiago Pe-
reira em seguir sua vontade, 
em vez de ceder à pressão de 
nadar a prova em que foi pra-
ta em Londres. "Achei bem 
legal. Um desafio decidir na-
dar a prova que ele quer. Não 
é de hoje que ele comenta 
que acha essa prova desgas-
tante. Então, quis colocar um 

ponto final antes da seletiva", 
completou.

Caso mude de ideia, 
Thiago Pereira - que já tem ín-
dice olímpico nos 200m me-
dley - precisará nadar abai-
xo do índice A exigido pela 
Fina para conseguir a vaga 
nos 400m medley dos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro 
(4m16s71). O limite são dois 
atletas por País por prova. Até 
o momento, o único brasileiro 
que já alcançou a marca nes-
sa foi Brandonn Almeida, com 
4m14s07, na primeira seleti-
va, em dezembro.

O brasileiro Thiago Pereira ganhou a prata nos 400m medley em Londres-2012 e decidiu não competir nessa prova nas Olimpíadas 

Paralimpíadas será disputada em São Paulo
O Comitê Paralímpico 

Brasileiro (CPB) divulgou nes-
ta terça-feira (12) o regula-
mento das Paralimpíadas Es-
colares 2016, marcadas para o 
mês de novembro, de 21 a 26, 
em São Paulo (SP). Entre as 
mudanças, houve uma redu-
ção de no mínimo três equipes 
inscritas nas modalidades co-
letivas. A faixa etária também 
sofreu alteração e será de 12 a 
17 anos.

As Paralimpíadas Esco-
lares são organizadas pelo 
CPB para fortalecer o esporte 
paralímpico desde a base. Ao 
longo dos anos, os Jogos já re-
velaram nomes importantes 
do paradesporto, como Alan 
Fonteles, campeão dos 200m 

REGULAMENTO DEFINIDO

Vettel vê Ferrari mais perto da Mercedes
Nem mesmo os proble-

mas de confiabilidade re-
gistrados pela Ferrari nesse 
início de temporada foram 
capazes de abalar a con-
fiança de Sebastian Vettel. O 
germânico acredita que a es-
cuderia italiana pode travar 
uma “dura luta” com a Mer-
cedes em 2016.

Nas primeiras duas cor-
ridas da temporada, Vettel 
e Kimi Räikkönen registra-
ram um abandono cada. O 
finlandês abandonou a pro-
va australiana por conta de 
um problema com o turbo, 
enquanto o germânico teve 
um problema de motor antes 
mesmo da largada do GP do 
Bahrein.

“A performance ainda 
não é o que gostaríamos que 
fosse, então podemos dizer 
que há alguns pontos nega-
tivos”, comentou. “Mas não 
tem nada que me abale ou 
me deixe nervoso para esta 
temporada ou para as próxi-
mas corridas, porque eu sei 
que este time é muito forte 
e sei que podemos melhorar 
bastante, então sei que o po-
tencial está lá”, afirmou.

“É só uma questão de 
reunir todos os ingredientes, 
o que esperamos que aconte-
ça em breve, mas tenho certe-
za de que vai acontecer e que 
estaremos em uma posição 
forte para lutar duro com a 
Mercedes este ano”, avaliou.

Depois do abandono 
em Sakhir, Vettel se mostrou 
confiante de que não terá o 
mesmo problema novamen-
te, afinal, acredita que foram 
circunstâncias incomuns que 
levaram à falha no Bahrein.

 “Acho que nós enten-
demos. Não sou especialista 
em motor, mas, pelo que me 
explicaram, foi uma combi-
nação rara de circunstân-
cias. E isso gerou um grande 
problema no fim”, contou. “A 
consequência foi enorme, o 
que é uma pena. Acontece 
e agora temos de lidar com 
isso. Não acho que seja um 
grande problema. Não muda 
nada para mim”, assegurou.

 “Obviamente, nós temos 

um novo motor, mas temos 
muitas corridas pela frente. 
Vai ser uma longa tempora-
da, temos de ir passo a passo 
e ver como vai ser”, concluiu.

FÓRMULA 1

O alemão Sebastian Vettel

nos Jogos de Londres 2012; 
a saltadora Lorena Spolado-
re, campeã mundial em Lyon 
2013 e medalha de prata em 
Doha 2015; Leomon More-
no, do goalball, medalhista de 
prata em Londres 2012 e cam-

peão mundial na Finlândia 
2014; e o velocista recordista 
mundial dos 200m T47, Petrú-
cio Ferreira. As modalidades 
atletismo, bocha, judô, nata-
ção e tênis de mesa com idade 
de 12 a 17 anos.

Já o futebol de 5, futebol 
de 7, goalball, tênis em cadei-
ra de rodas e voleibol sentado 
com idade entre 14 a 17 anos

Para a modalidade vo-
leibol sentado, a equipe será 
composta por atletas do gê-
nero masculino e feminino, 
obedecendo a proporção de 
50% entre os gêneros, sen-
do obrigatória a presença de 
duas atletas em quadra du-
rante a partida. Entre 2010 e 
2015, convênios do Ministério 
do Esporte com o Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro somaram 
mais de R$ 67,38 milhões. Os 
recursos possibilitaram a pre-
paração de atletas em diversas 
modalidades, treinamentos no 
Brasil e no exterior.

Nas disputas de atletismo, atletas devem ter entre 12 e 17 anos

FOTOS: Reprodução
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Brasil estreia contra a África do Sul
FUTEBOL NAS OLIMPÍADAS

Na corrida pelo Ouro a 
Seleção ainda enfrenta 
o Iraque e a Dinamarca

O Brasil iniciará a sua 
caminhada pelo inédito ouro 
no futebol olímpico masculi-
no contra a África do Sul. A 
partida será realizada às 16h 
do dia 4 de agosto no Estádio 
Mané Garrincha, em Brasí-
lia. O segundo adversário do 
time nacional será o Iraque, 
também em Brasília. A parti-
da ocorrerá no dia 7, às 22h.

Na última rodada do 
Grupo A, enfrentará a Dina-
marca às 22h na Arena Fonte 
Nova, em Salvador.

No feminino, estreia do 
Brasil será contra a China. 
A Seleção Brasileira Femini-
na de Futebol iniciará a sua 
campanha na Olimpíada do 
Rio de Janeiro contra a Chi-
na. A partida será realizada 
no dia 3 de agosto no Enge-
nhão, às 16h. O adversário 
da estreia do Brasil parou 
nas quartas de final do últi-
mo Mundial, em 2015, e não 
obteve a classificação para 
os Jogos Olímpicos de Lon-
dres-2012.

Além das chinesas, o 
Brasil terá pela frente a Sué-
cia no dia 6, às 22h, também 

no Engenhão. A última parti-
da da fase classificatória será 
às 21h do dia 9 em Manaus. 
Estas quatro seleções inte-
gram o Grupo E.

Com este sorteio, ficou 
definido também que África 
do Sul e Suécia protagoni-
zarão o primeiro evento da 
Rio-2016. As seleções se en-
frentarão às 13h do dia 3 de 
agosto no Engenhão.

Na primeira fase, as se-
leções se enfrentarão entre 
si dentro de cada chave com 
as duas primeiras colocadas 
avançando diretamente às 
quartas de final. Os dois me-
lhores terceiros colocados 
também passam.

Independente de quem 
jogue, o sistema defensivo 
é visto como o ponto forte 
do Botafogo neste início de 
temporada. Nos 15 jogos 
oficiais desse ano - com Ca-
rioca e Copa do Brasil - a de-
fesa alvinegra só foi vazada 
sete vezes. Em mais do que 
a metade das partidas (oito) 
a meta alvinegra defendida 
por Jefferson não sofreu gols. 
Números que credenciam o 
forte sistema defensivo mon-
tado pelo técnico Ricardo 
Gomes.

“Com certeza, o traba-
lho que estamos fazendo é 
excelente. O professor Ricar-
do implantou sua filosofia. 
Os atletas vêm procurando 
pegar o mais rápido possí-
vel e vem dando resultado. 
Estamos melhorando a cada 
jogo” disse o zagueiro Emer-
son Silva na última entrevis-
ta coletiva em General Seve-
riano.

No esquema com três 
volantes adotado pelo clube, 
preza-se a disciplina tática. 
Todos tem a liberdade para 
jogar com a bola, mas sem 
ela é primordial recompor 
na marcação. Na zaga, não é 

Melhores números entre os grandes

1. Botafogo - Sete gols sofridos em 15 jogos - 0,45 de média por jogo
2. Vasco - Oito gols sofridos em 14 jogos - 0,57 de média por jogo
3. Flamengo - 11 gols sofridos em 19 jogos - 0,57 de média por jogo
4. Corinthians - 12 gols sofridos em 20 jogos - 0,6 de média por jogo
5. Internacional - 12 gols sofridos em 18 jogos - 0,66 de média por jogo

Defesa segue sendo o ponto forte do time na temporada
bOtafOgO

CONfRONtOS

Grupo A: Brasil, África do Sul, Iraque e Dinamarca

Grupo B: Suécia, Colômbia, Nigéria e Japão

Grupo C: Fiji, Coreia do Sul, México e Alemanha

Grupo D: Honduras, Argélia, Portugal e Argentina

Grupo E: Brasil, China, Suécia e África do Sul
Grupo F: Canadá, Austrália, Zimbábue e Alemanha
Grupo G: EUA, Nova Zelândia, França e Colômbia

Foto: Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Na última rodada o Brssil enfrentará a Dinamarca às 22h na Arena Fonte Nova, em Salvador

A última data Fifa, na semana 
final de março, foi a primeira da 
temporada em que todos os inte-
grantes do trio de ataque do Bar-
celona representaram seus países. 
Messi, Neymar e Suárez viajaram 
e defenderam Argentina, Brasil e 
Uruguai nas Eliminatórias Sul-A-
mericanas. E desde que voltaram, 
não renderam mais.

A má fase recente do Barça, 
que culminou com a eliminação 
na Liga dos Campeões diante do 
Atlético de Madri nas quartas de 

final, tem tudo a ver com o "sumi-
ço" de seu trio estelar. Os núme-
ros mostram que a queda de ren-
dimento nas quatro partidas após 
a data Fifa foi de impressionantes 
78%.

Antes da parada para jogos 
das seleções, o tridente marcou 
109 gols em 48 jogos nos quais 
pelo menos um deles estava em 
campo. A média foi de 2,27 gols 
por partida. Já nos quatro jogos 
posteriores, foram só dois gols - 
ambos de Suárez, na ida contra o 

Atlético - para uma média de 0,5 
por duelo. Se as assistências forem 
levadas em conta, a piora é ain-
da mais significativa. O trio, que 
distribuiu 51 passes para gol antes 
da data Fifa, não deu nenhuma 
assistência nas últimas quatro par-
tidas. Assim, não é de se espantar 
que o Barça tenha vencido só um 
desses quatro jogos (2 a 1 sobre o 
Atlético, na ida) e perdido os ou-
tros três (2 a 1 para o Real Madrid, 
1 a 0 para a Real Sociedad e 2 a 0 
para o Atlético).

Messi, Suárez e Neymar perderam o caminho dos gols
tRIO EM baIXa

Suárez, Neymar e Messi começam a ser criticados na Espanha

Foto: Reprodução

diferente. Compactação é pa-
lavra-chave no setor, no qual 
Gomes - como ex-zagueiro” 
conhece bem.

“O Ricardo foi um grande 
zagueiro, jogou na Seleção. 
Então procuramos escutar 
tudo o que ele fala e apren-

der. Isso é importante para 
todos nós” lembrou Emerson 
Silva na coletiva da última 
quarta-feira.

Melhor defesa do Cam-
peonato Carioca, os quatro 
zagueiros do Alvinegro já 
atuaram. No começo, a du-

pla era formada por Renan 
Fonseca e Emerson. O ar-
gentino Carli substituiu o 
primeiro - lesionado - no 
clássico da primeira fase, 
contra o Fluminense. Para 
não sair mais. Nas últimas 
rodadas, com as suspensões 

e lesões, Emerson Silva ga-
nhou a chance entre os 11 
iniciais.

Setor ofensivo
O setor é o mais critica-

do do Botafogo na tempora-
da. Apesar de ter perdido so-
mente uma vez nos 15 jogos 
disputados nesta temporada, 
o ataque Alvinegro tem nú-
meros ruins, ainda mais se 
comparado ao dos rivais. E 
a bola parada vem salvando 
a equipe Alvinegra nos últi-
mos jogos.

Dos 20 gols marcados 
pelo Botafogo em 2016, qua-
se metade foi decorrente da 
bola parada. Nove vezes o 
Alvinegro balançou as redes 
sem ser com a bola rolando. 
Seja em cobranças de falta 
(cruzamentos e diretas) e, 

principalmente, em pênaltis 
(cinco vezes neste Campe-
onato Carioca). Se for olhar 
os últimos jogos, os números 
ainda pioram. Nas últimas 
cinco partidas, o time só ba-
lançou as redes com a bola 
rolando uma vez: foi na vi-
tória contra o Coruripe, pela 
Copa do Brasil. E a maioria 
dos jogadores em campo não 
eram titulares.

O problema do setor 
ofensivo já foi admitido por 
Ricardo Gomes. Na partida 
do último domingo, contra 
o Bangu, o gol que garantiu 
o Alvinegro na semifinal só 
foi sair aos 47 do segundo 
tempo, após pênalti sofrido 
por Luis Henrique e conver-
tido por Rodrigo Lindoso. 
O técnico pediu tempo para 
evolução.

Mesmo sem contar com nenhuma estrela o Botafogo faz uma boa campanha no Campeonato Carioca

Foto: CBF/Divulgação



Kaio e Milena buscam 
vaga para Rio 2016 no 
Troféu Maria Lenk
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A última chance
O Troféu Maria Lenk de 

Natação, evento teste do Par-
que Aquático Olímpico, co-
meça hoje e vai até a próxima 
quarta-feira. É a última seleti-
va da natação brasileira para 
os Jogos Rio 2016.  Última 
chance também para os parai-
banos Kaio Márcio Almeida, 
atleta do Minas Tênis Clube e 
Milena Paiva, representando 
o Esporte Clube Cabo Branco. 
Neste primeiro dia de disputa, 
Milena já cai na piscina. Ela 
compete nos 100m borboleta 
feminino, retornando amanhã 
para as disputas dos 100m 
costas e na quarta-feira, dia 
20, para os 200m costas.

Kaio Márcio, que tenta 
sua terceira Olimpíada, já que 
esteve na delegação brasileira 
em Pequim (2008) e Londres 

(2012), entra na piscina so-
mente na próxima segunda-fei-
ra, para disputar os 200m bor-
boleta. Retorna para a piscina, 
na quarta-feira, para competir 
nos 100m borboleta. Duas 
provas onde ele tenta o índi-
ce olímpico já conseguido por 
Henrique Martins ( 52s14), 
Marcos Macedo (52s17) e Ni-
cholas Santos (52s31), na pro-
va dos 100m borboleta e por 
Leonardo de Deus (1m56s14), 
nos 200m borboleta. O índi-
ce nos 100m borboleta é de 
52s36 e nos 200m borboleta 
de 1m56s96, marcas essas exi-
gidas pela Fina – Federação In-
ternacional de Natação.

Milena Paiva, por sua vez, 
que nunca esteve em uma 
Olimpíada, tenta feito inédito. 
Precisa superar a marca de 
1m00s.25 na prova dos 100m 
costas, 2m10s60 nos 200m 
costas e 0m58s74 nos 100m 
borboleta, índices estes estabe-
lecidos para garantir vaga nos 
Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

1ª etapa - 6ª feira, 15/4 - 400 medley M / 100m borboleta F / 400m livre M / 
400m medley F / 100m peito M 
2ª etapa - sábado, 16/4 - 100m costas F / 200m livre M / 100m peito F / 
100m costas M / 400m livre F
3ª etapa - domingo, 17/4 - 200m livre F / 200m borboleta M / 200m medley F
4ª etapa - 2ª feira, 18/4 - 100m livre M / 200m borboleta F / 200m peito M
5ª etapa - 3ª feira, 19/4 - 100m livre F / 200m costas M / 200m peito F / 
200m medley M
6ª etapa - 4ª feira, 20/4 - 50m livre M / 50m livre F / 100m borboleta M / 
200m costas F / 1500m livre M / 800m 

Programa de provas - Maria Lenk 2016
(Eliminatórias a partir das 9h30 / Finais a partir das 17h30)

O Troféu Maria Lenk de 
Natação reunirá os melhores 
nadadores do País em torno 
do sonho olímpico e também 
atletas de 12 países, observa-
dores de comitês olímpicos, 

mídia local e internacional. 
Por questões estruturais, o 
evento, que também servirá 
para teste de operações e tec-
nologia, será aberto apenas 
para convidados das entida-

des envolvidas e atletas.
No caso específico de Kaio 

Márcio, o nadador tem treina-
do incansavelmente visando a 
marca olímpica. Ao longo dos 
treinamentos, tem se apegado 
a motivadores para conquistar 
a tão sonhada medalha olím-
pica. Além de treinos incan-
sáveis, ele tem participado de 
palestras e analisado vídeos 
de seus concorrentes. Tem re-

lembrado também, em vídeos, 
suas conquistas, seus recordes 
mundiais e dificuldades encon-
tradas. “Para estar num evento 
tão importante como este, tudo 
é possível. Tenho me prepara-
do fisicamente, taticamente e 
psicologicamente”, disse o pa-
raibano que, até a próxima se-
gunda-feira, quando faz estreia 
no Trofeu Maria Lenk, intensifi-
cará os treinamentos. 

FOTOS: Divulgação

Paraibana Milena Paiva estreia hoje na prova dos 100m borboleta

Judoca será único do Estado

O professor Jallysson Jader 
Monteiro de Araújo, que integra 
os quadros da Confederação Bra-
sileira de Atletismo (CBAt), pro-
fere palestra amanhã e domingo, 
no auditório e pista de Atletismo 
da Universidade Federal da Pa-
raíba, campus I, em João Pessoa, 
durante Clínica de Miniatletismo, 
promovida pela confederação. O 
evento é destinado a professores 
e estudantes de Cursos de Educa-
ção Física e limitado apenas a 80 
participantes.

“Uma clínica de qualificação 
e capacitação aos participantes”, 
disse Pedro Almeida, diretor téc-
nico da Federação Paraibana de 
Atletismo. As inscrições foram 
gratuitas e não houve prorroga-
ção de inscrições e nem a amplia-
ção no número de participantes.

Além da Confederação Brasi-

leira de Atletismo e Federação Pa-
raibana de Atletismo, a Clínica de 
Miniatletismo conta com apoios 
do Departamento de Educação 
Física da UFPB e Secretaria da Ju-
ventude, Esporte e Lazer do Go-
verno do Estado – Sejel/PB.

Calendário
Tomando como base o calen-

dário anual de competições da 
Confederação Brasileira de Atletis-
mo, a Federação Paraibana de Atle-
tismo divulgou de forma prévia o 
seu calendário oficial de atividades 
para a temporada de 2016.  No 
documento, a FPba cita a 1ª Etapa 
Paraibana do Aberto de Atletismo, 
ocorrido no dia 18 do mês passa-
do. A próxima competição será a 
2ª Etapa Paraibana do Aberto de 
Atletismo, que acontecerá no pró-
ximo dia 22, em João Pessoa.

Além dos Jogos Escolares da 
Paraíba, categorias 12-14 anos e 
15-17 anos, que a federação tam-
bém está inserida, haverá ainda 
este ano, conforme o calendário 
de atividades da Federação Pa-
raibana de Atletismo, as seguin-
tes competições no Estado: XVII 
Campeonato Paraibano Caixa 
de Atletismo Sub-20, nos dias 6 
e 7 de maio; XXXV Campeonato  
Paraibano Adulto Caixa de Atle-
tismo, dias 20 e 21, também de 
maio;XVI Campeonato Paraibano 
Caixa de Atletismo Sub-16, dias 
10 e 11 de junho; Jogos Paralim-
picos da Paraíba, dia 2 de julho; 
XXI Campeonato Paraibano Caixa 
de Atletismo Sub-18, dias 2 e 3 de 
setembro e Jogos Escolares da Ju-
ventude, categoria 15 a 17 anos, 
no período de 10 a 19 de novem-
bro. (ML)

Professor faz palestra na UFPB
CLÍNICA DE MINIATLETISMO

O judoca Isaque Conserva 
é o único paraibano confirma-
do em mais um treinamento 
de campo da Confederação 
Brasileira de Judô, no Centro 
de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes (CEFAN), no 
Rio de Janeiro, no período de 
17 a 22 de abril. A atividade 
vai reunir 82 atletas, entre eles 
os 18 convocados para o Cam-
peonato Pan-Americano, que 
ocorrerá na cidade de Havana, 
capital de Cuba.

Depois do treinamento, a 
delegação que vai representar 
o Brasil no Campeonato Pan
-Americano terá quatro dias 
de descanso. O embarque para 
Cuba está previsto para o dia 
26. O treinamento que terá o 
representante paraibano é vis-
to como forma de preparação 
para a disputa do Campeonato 

Paraibano é confirmado 
para treinamento de judô

ISAQUE CONSERVA

Pan-Americano Havana 2016. 
Além dos 82 atletas selecio-
nados pela CBJ, a comissão 
técnica também será encorpa-
da para dar conta do grande 
número de atletas: serão 32 
profissionais. Na avaliação da 
comissão técnica, os resultados 
após os últimos treinamentos 
foram satisfatórios.



Serviço

Passeio sonoro

Poeta Zé Laurentino 
lança hoje o CD “Balada 
de um poeta cego”
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CULTURA POPULAR AGENDA

Débora Gil lança o seu 
primeiro livro hoje no 
Espaço Cultural

Página 22

Ampla programação 
cultural movimenta 
o final de semana
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Com a proposta de apresentar 
grandes sucessos, mas trazendo 
consigo também novas músicas, 
o cantor e compositor pernam-
bucano Geraldo Azevedo é uma 
das atrações que o público 
pessoense pode conferir hoje 
no Teatro de Arena do Espaço 

Cultural. O show, que tem início às 20h, traz 
ainda uma parceria feita com a banda ‘So-
mos Uno’, que se apresenta com suas letras 
poéticas e rítmicas. Os interessados em par-
ticipar da performance podem adquirir seus 
tickets nos valores de R$ 35 meia-entrada e 
R$ 70 inteira.

Uma novidade sobre as apresentações 
do cantor é que, após se apresentar em 
Campina Grande ontem e hoje em João Pes-
soa, o artista fecha o seu minitour no Recife 
no próximo domingo 17, às 18h, no Teatro 
do Shopping Rio Mar. 

A proposta de sua apresentação na 
capital é passear por suas composições, além 
de expor ao público músicas gravadas em 
parceria com a banda Somos Uno, que mes-
cla MPB com sonoridade regional nordestina, 
cujo novo CD que será lançado é intitulado 
“Palavras Encantadas” e música título deste 
álbum conta com a interpretação de Geraldo 
Azevedo. 

No caldeirão sonoro da banda, entra 
tudo que faz parte de nossa cultura musical. 
Tem salsa, samba-reggae, maracatu, xote, 
ciranda, jazz, baião, chorinho, samba, afoxé, 
entre tantas outras expressões culturais que 
se manifestam por meio da música. Dessa 
forma, surge o grupo musical somos uno, 
onde a música e a poesia permanecem liga-
das por grandes laços de afinidade.

“Somos uno é um projeto inovador, 

onde a poesia das letras funde-se ao rico le-
que de ritmos e estilos existentes em nossa 
música. Com quatro anos de estrada, a ban-
da tem em sua formação, diversos músicos 
experientes e conhecidos, o que permite 
uma melhor qualidade e comprometimento 
na execução das canções”, disse a vocalista 
do grupo Fernanda Farani.

Formado por 10 pessoas, a banda traz 
em sua formação Alysson Peter (bateria), 
augusto Cezar (bateria), Braulio Araujo 
(contrabaxista), Fabinho Costa (trompe-
tista), Fernanda Farani (vocalista), Junior 
Xanfer (guitarrista), Laerson Pessoa (poeta e 
compositor), Marccello Alves (músico instru-
mentista), Nilson Amarante (trombonista) e 
Sandi Maia (cantor e violinista).

Já quem escuta Geraldo Azevedo ouve o 
eco de muitos anos de história. Do grito cora-
joso das canções feitas nos chamados “anos 
de chumbo” da ditadura militar, às músicas 
românticas ou dançantes compostas em tem-
pos democráticos, a obra desse petrolinense 
continua marcando gerações. 

São mais de 50 anos de parcerias bem-
sucedidas, com nomes como Luiz Gonzaga, 
Geraldo Vandré, Alceu Valença, Elba Ramalho 
e Zé Ramalho. Depois de meio século de 
trabalho, ainda hoje, sua “Canção da Despedi-
da”, composta com Geraldo Vandré, é entoada 
como hino de manifestações de protesto. 
Mesmo mais de três décadas depois de ser 
criada, a música “Dia Branco” ainda embala o 
casamento de apaixonados de todo o País.

Nascido em 1945, Geraldo Azevedo 
cresceu em família humilde, mas cultural-
mente abastada, o que garantiu uma infân-
cia cheia de boas referências. Ganhou seu 
primeiro violão de seu pai, confeccionado 
manualmente. O início da vida, cunhado em 
um ambiente simpático à musica e à cultura, 
acabou determinando o destino daquele que 
se tornaria um dos grandes embaixadores da 

música popular brasileira.
Com os ensinamentos da mãe, D. 

Nenzinha, e o apoio da família na baga-
gem, Geraldo ultrapassou a barreira da 
regionalidade, tornando-se o artista 
reconhecido que é atualmente. A 
cada passo de sua carreira na mú-
sica, lutou para manter a tradição 
de suas raízes culturais e comba-
teu incessantemente o preconceito 
contra o povo nordestino.

Lucas Silva
Especial para A União

Artista promete uma 
apresentação com

 grandes clássicos da 
carreira, conhecidos 

do público

Geraldo Azevedo retorna a João Pessoa com show no Teatro de Arena

n Evento: Show de Geraldo Azevedo
n Convidado: Banda Somos Uno
n Quando: hoje
n Onde: Teatro de Arena do Espaço Cultural
n Horário: 20h
n Entrada: R$ 35 meia-entrada
e R$ 70 inteira

FOTOS: Divulgação

Duas obras - ‘Concertino para 
Oboé e Cordas’, do alemão - radica-
do no Brasil por vários anos - Brenno 
Blauth (1931-1993), e ‘Serenata para 
Cordas, Op. 48’, do russo Tchaikovsky 
(1840-1893) - integram o programa do 
segundo concerto da temporada 2016 
que a Orquestra Sinfônica da UFPB rea-
liza hoje, a partir das 20h, na Sala Ra-
degundis Feitosa, instalada no Campus 
I da Universidade Federal da Paraíba, 
em João Pessoa. A entrada é gratuita 
para o público. No entanto, a recomen-
dação é que os espectadores cheguem 
ao local pelo menos 20 minutos antes 
do início da apresentação para que seja 
garantido um bom lugar e, também, se 
assista a uma pequena palestra a ser 
proferida pelo coordenador da OSU-
FPB, Ulisses Silva, sobre as peças que 
estarão sendo executadas.

OSUFPB realiza apresentação hoje, em João Pessoa
CONCERTO

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

A obra que abrirá o evento, intitu-
lada ‘Concertino para Oboé e Cordas’, 
de B. Blauth (Blauth (1931-1993), escri-
ta em Brasília, em 1983, inclui três mo-
vimentos: Animado (execução de forma 
enérgica), Andante (extremamente líri-
co e expansivo) e Vivo (retoma a cons-
tante dualidade entre o solista e a or-
questra, registrada na parte inicial). O 
solista, no oboé, será o músico pernam-
bucano - natural do Recife - Junielson 

Nascimento, integrante da Orquestra 
Sinfônica Jovem da Paraíba.

A segunda obra, que fecha o con-
certo, será a ‘Serenata para Cordas, 
Op. 48’, de Tchaikovsky (1840-1893), 
cuja estreia oficial ocorreu no dia 30 
de outubro de 1881, em São Petesbur-
go, pela Sociedade Musical Russa, sob 
a regência de Eduard Nápravnik. “É 
uma peça extensa, com 40 minutos de 
duração, mas é maravilhosa e lindís-

sima, do período romântico da músi-
ca erudita”, garantiu para o o jornal 
A União o coordenador da OSUFPB, 
Ulisses Silva, que também é professor 
no Departamento de Música (Demus) 
da Universidade Federal da Paraíba. 
Nesse sentido, o primeiro dos quatro 
movimentos começa com uma lenta e 
agitada introdução, cheia de cordas 
duplas nos violinos e violas; o segun-
do movimento, uma valsa, tornou-se 
uma peça bastante popular e traz uma 
das mais belas melodias escritas por 
Tchaikovsky, que era admirador do 
compositor Mozart, tendo mudanças 
súbitas na harmonia e soa ágil, leve 
e elegante; já o terceiro movimento 
é considerado o centro da ‘Serenata’, 
com lirismo e emoção; e o quarto - e 
último - movimento começa com uma 
introdução baseada em uma Volga, 
melodia folclórica russa, que retorna 
no final, só que executada com maior 
rapidez ainda.A Orquestra Sinfônica da UFPB faz atividades durante todo o ano com titulares e convidados



Pessoense, geminiana, formada em Letras, 
Débora Gil Pantaleão lança, amanhã, o 
seu primeiro livro, “Se eu tivesse alma” 
(Editora Benfazeja), em João Pessoa. O 
lançamento será  às 17 horas, no Espaço 
Cultural, box 9. A obra, que já foi lançada 
em São Paulo, será vendida ao preço único 
de R$ 30,00.

O lançamento em São Paulo aconteceu no Patus-
cada – Livraria, bar & café, de Eduardo Lacerda, editor 
da Patuá. “O local foi um dos que mais me identifiquei 
na minha breve estadia em São Paulo/SP. Então, não 
haveria melhor opção. O mais legal foi ver as pessoas 
que não me conheciam se interessarem pelo livro e 
trocarem ideia comigo. Com a capa ilustrada por Lívia 
Costa ficou difícil alguém não reparar”, comenta.

De que trata “Se eu tivesse alma”? Débora respon-
de citando as palavras de Joselayne Ferreira, presentes 
na apresentação do livro: “Se eu tivesse alma traz poe-
mas que desnudam palavras sobre si, sobre o outro, 
sobre o amor, a morte, a solidão, o prazer, a literatura”. 

E a própria Débora acrescenta: “Na verdade, Se 
eu tivesse alma é uma coleção de poemas, abordando 
diversos temas, embora eu acredite que todos tenham 
uma pegada que conduz o livro. Escrevendo o meu 
próximo de poesia vejo que esse fio condutor está bem 
diferente”.

Para o “Se eu tivesse alma” as referências lite-
rárias foram diversas. A dramaturgia, por exemplo, 
sempre influenciou e ainda influencia em tudo o que 
Débora faz, pois é sua área de pesquisa na academia, 
primeiramente estudando Shakespeare e Tennessee 
Williams, nos grupos de estudos durante a graduação, 
e, em seguida, pesquisando Samuel Beckett, no mes-
trado. “Na poesia, as minhas referências de quando 
menina contaram bastante: Florbela Espanca, Mário 
Quintana, Álvares de Azevedo... Autores que, hoje em 
dia, não leio mais. A prosa também tem estado cada 
vez mais presente na minha vida, a exemplo de Gabriel 
Garcia Marquez, Samuel Beckett, Valter Hugo Mãe, 
Ernest Hemingway, dentre outros. E por que não os 
textos teóricos? Vários deles também acabam sendo 
referências para meus textos. Os de Nietzsche são um 
exemplo”, explica essa jovem escritora, que responde 
com um sorriso largo à pergunta sobre o que é ser 
poeta: “É o que me salva da vontade de morrer”.

Diversidade 
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Lançamento do seu primeiro livro de 
poemas, amanhã no Espaço Cultural

Débora Gil
Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

A edição 2016 do Troféu Gon-
zagão, espécie de Oscar da Música 
Regional Nordestina, vai prestar 
homenagem ao poeta, e compositor 
Zé Dantas, um dos principais parcei-
ros de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. 
O Troféu Gonzagão foi lançado na 
última quarta-feira (13) no Garden 
Hotel, durante uma coletiva de im-
prensa. O evento que está em sua oi-
tava edição, deixa pela primeira vez 
de ser patrocinado e abrigado pela 
Federação das Indústrias; e passa a 
contar com o patrocínio do Governo 
do Estado, Universidade Estadual 
da Paraíba; Prefeitura de Campina 
Grande e mais de uma dezena de  
empresas do setor privado. Cento e 
cinquenta artistas, entre instrumen-
tistas, produtores, cineastas, compo-
sitores e intérpretes participarão da 
festa do Troféu, já inserido no calen-
dário cultural da cidade.

A entrega da premiação está 
prevista para as 19h do dia 17 de 
maio, como uma espécie de aperitivo 
do Maior São João do Mundo 2016. 
O evento será realizado no Garden 
Hotel e mais uma vez  terá como 
madrinha a cantora paraibana Elba 

Troféu Gonzagão deste ano homenageia o compositor Zé Dantas
Ramalho que se apresenta-
rá na noite de premiação 
dos homenageados.

Além do compositor 
Zé Dantas, que será re-
presentado por sua viúva 
Yolanda Dantas e sua neta, 
a cantora Marina Elali, 
serão homenageados com 
o “Troféu Gonzagão” os 
artistas paraibanos Pinto 
do Acordeon, Flávio José, 
Edmar  Miguel, o repen-
tista Ivanildo Vila Nova; a 
cantora Amorosa e o toca-
dor Zé do Pife.

A neta de Zé Dantas, 
Marina Elali, já consagrada 
como intérprete, se formou 
em canto e música pelo 
Berklee College Of Music 
de Boston, nos Estados Uni-
dos.  Ela lançou em 2014 o 
CED/DVD intitulado “Marina Elali Due-
tos – Homenagem a Luiz Gonzaga e Zé 
Dantas”. Nessa produção ela imprimiiu 
roupagem contemporânea às músicas 
desses dois grandes ícones da Música 
Popular Brasileira. 

Serão ainda homenageados o ins-
trumentista baiano Carlinhos Brown, o 
acordeonista pernambucano Mahatma 
Costa; o cineasta Bernard Charrue; o 

empresário Pierre Landolt;  o maestro 
Rodolf Forte e o músico Del Feliz.

Doutor do Baião
No entendimento dos organizadores 

do Troféu Gonzagão, se Luiz Gonzaga 
foi o Rei, o compositor Zé Dantas pode 
ser considerado o doutor do baião. São 
da autoria dele (que é também pernam-
bucano como Gonzaga), clássicos como 
“ABC do Sertão”, “Acauã”, “A Volta da 

Asa Branca”, “Cintura Fina”,  “”Vem 
Morena”, “Xote das Meninas” e “O 
Xen-nhen-nhen”.

O músico e instrumentista Car-
linhos Brown participará pela vez 
do Troféu Gonzagão na condição 
de homenageado. De acordo com a 
coordenação do evento, a homena-
gem ao músico baiano é uma forma 
de agradecimento pela sua contri-
buição à cultura e à musicalidade 
brasileiras; e por ser um dos artistas 
mais criativos, inovadores e atuantes 
do País, contribuindo com projetos 
sociais como a Fundação Pracatum de 
Salvador.

Pinto do Acordeon é outro gran-
de homenageado da oitava edição do 
Troféu Gonzagão. O instrumentista, 
compositor e intérprete paraibano é 
considerado como mais um resistente 
do forró autêntico, autor de belas 
composições do gênero. É da autoria 
de Pinto a canção “Nenem Mulher” 
gravada por Elba Ramalho sua conter-
rânea de Conceição do Piancó.

O músico pernambucano Mahatma 
Costa foi a atração do lançamento, 
ontem de manhã, do Troféu Gonza-
gão 2016. O acordeonista mostrou um 
pouco da técnica e do virtuosismo que 
o tornaram conhecido no Brasil e no 
exterior. 

Chico José
Especial para A União

Sobre 
a autora

Débora Gil Pantaleão nasceu dia 13 de junho de 1989, em João Pessoa/PB. É geminiana. Formada em Letras 
(Habilitação Língua Inglesa) e mestre em Letras, ambos pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Pesquisou 
o autor Samuel Beckett. É apaixonada por Literatura, Teatro e Cinema. Colaboradora no suplemento “Correio das 
Artes” do Jornal “A união” e coeditora da revista independente Malembe. Se eu tivesse alma é seu primeiro livro.

Se sou se fui
Se fui pimenta, não me lembro
Não lembro de ter ardido os olhos de ninguém
Muito menos de ter feito morada
Na boca, no lábio, na carne
Uma morada quase que instantânea
Saborosa e depois só lembrança
Talvez, se fui, tenha sido mais pimenta que não pimenta
Mais ouvidos que não ouvidos
Menos cortejos que menos cortejos
Quando passei, devo ter corrido
Embora não saiba se para perto ou longe
Para frente ou para trás
De um lado ou do outro
Devo ter corrido
Com as escolhas na boca
Ou nos pés.

Rimas raras
Que rimas são estas
que jorram da minha boca
em dissonâncias?

Que apodrecem
se não estiverem
em liberdade?

Que estremecem
involuntárias
a um chamado?

Que fazem do poeta caça,
mas também
seguidor

DOIS POEMAS DO LIVRO

Luiz Gonzaga foi um dos maiores divulgadores da música nordestina



Roteiro
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Em cartaz

Memória
Livros em destaque

    Humor 

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

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

Poeta Zé Laurentino lança hoje o 
álbum “Balada de um poeta cego”

Rádio Tabajara

ZÉ MEIOTA Tônio

Em 1789, o rei de Portugal, Dom 
João V, promulgou uma lei que conce-
dia o monopólio de comercialização de 
publicações populares, em folhas soltas, 
para a Irmandade dos Cegos de Lisboa.  
É daí que se começa a chamar esse tipo 
de criação de literatura de cego. Despro-
vidos de visão, muitos foram os repen-
tistas e poetas populares que se consa-
graram e constituíram uma espécie de 
tradição. E é prestando reverência a essa 
tradição, que o poeta popular paraiba-
no, Zé Laurentino, lança hoje o seu CD, 
“Balada de um Poeta Cego”.

O lançamento acontecerá a partir 
das 19 horas, no Museu de Arte Popular 
da Paraíba (MAPP), o Museu dos Três 
Pandeiros, da Universidade Estadual da 
Paraíba, que fica localizado às margens 
do Açude Velho. Na ocasião, Laurentino 
está cercado por amigos que declamarão 
poemas seus. Entre os ilustres convida-
dos para o sarau estão o músico, cantor 
e compositor Ton Oliveira, o poeta e 
forrozeiro, Amazan, entre outros.

O disco está composto por 23 faixas. 
Há 4 poemas inéditos. Todos versam so-
bre o tema da cegueira. Laurentino, por 
três anos, ficou desprovido da visão. Ano 
passado, após uma rotina de exames, 
descobriu-se que o poeta estava acome-
tido de catarata. Após procedimentos 
cirúrgicos, Laurentino recuperou mais 
da metade da vista, o que lhe devolveu 
autonomia para caminhar sozinho e 
escrever novamente os seus poemas.

“A minha filha sempre me ajudou 

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

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

 Serviço

Guimarães Rosa para
o público infantojuvenil 

Apresentar um dos maiores autores do Brasil, o mineiro 
Guimarães Rosa (1908 - 1967), ao público infantojuvenil. Esse 
é o objetivo do escritor paulista – nascido na cidade de Marília 
e vencedor, em 2014, do Prêmio Jabuti na categoria Didático e 
Paradidático - Cláudio Fragata com o livro intitulado João, João-
zinho, Joãozito - O Menino Encantado (Editora Galera Junior, 
48 páginas, R$ 49,90, com ilustrações de Simone Matias). Para 
tanto, ele imagina a infância do escritor e une ficção e realidade 
no intuito de fazer um relato com linguagem cheia de poesia.  

Ao mesclar relatos e fantasia, por meio de uma lingua-
gem doce e poética, Cláudio Fragata apresenta a vida do 
menino João Guimarães Rosa em família, além da descoberta 
e do encantamento do garoto pelas estórias e pelos livros. O 
texto ainda permite ao leitor navegar por passagens da vida 
de Joãozito que se transformam em grandes aventuras, seja a 
descoberta do mundo no contato com um livro de geografia; 
a ida para Belo Horizonte e o deslumbramento com as biblio-
tecas; ou o lado “cientista” do menino, que gostava de estu-
dar biologia para saber mais sobre o mundo animal. 

Outro ponto a ser ressaltado no livro é que o escritor 
aproxima a história de Joãozito com a de Miguilim, um dos 
grandes personagens de Guimarães Rosa, que ganhou, na 
ficção, lembranças reais da infância do escritor. Ou seja, João, 
Joãozinho, Joãozito é uma bela introdução à vida do autor 
mineiro, que ganha cores e mais poesia com as ilustrações da 
paulista  natural da cidade de Santos - Simone Matias. 

Joãozito tinha um amor imenso pelos animais, mas, em 
especial, pelos bois. O menino apreciava vê-los embarcar no 
trem de carga em Cordisburgo, sua cidade natal, e, em suas 
brincadeiras, usava espigas de milho para representar os 
“boizinhos de carro”. A propósito, ele se parece com muitos 
meninos nascidos no interior do Brasil, mas com uma grande 
diferença: o garoto cresceu para tornar-se João Guimarães 
Rosa, um dos maiores escritores do país.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

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). Tambiá3: 14h45. 
Tambiá5/3D: 14h15, 16h15, 18h15 e 20h15.

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 
descobrir 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: 17h30 e 20h20.

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). 

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). Tambiá2: 14h40 
(DUB). Tambiá6/3D: 14h30, 17h30 e 20h30 (DUB).

ZOOTOPIA: ESSA CIDADE É O BICHO (EUA 2016). 
Gênero: Animação. Duração: 108 min. Classifi-
cação: 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.  Ma-
naíra7/3D: 13h30 e 18h30 (LEG). Manaíra7/3D: 
13h30, 16h, e 18h30 (DUB). Tambiá1: 14h10 e 
16h20 (DUB).

FESTIVAL ÓPERA NA TELA – TOSCA. Gênero: Documentá-
rio. Duração: 1h15 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Denis Caiozzi. Com Martina Serafin, Marcelo Alvarez, 
Ludovic Tézier, Wojtek Smilek, Carlo Bosi e André 
Heyboer. Sinopse: Cavaradossi está pintando na igreja 
onde Angelotti se esconde. Tosca, sua amada, pensa 
ser sua amante. Scarpia, chefe de polícia, manda seus 
homens seguirem Tosca, quando esta sai da igreja e a 
história tem início. CinEspaço1: 20h10 (LEG).

 

Exposição Transmutação em cartaz
“Transmutação”. Esse é o título da exposição da artista plástica 

Raísse Herculano que se encontra aberta para visitação pública no 
primeiro pavimento da Torre Mirante da Estação Cabo Branco – Ciência, 
Cultura e Artes, no Altiplano. A exposição permanecerá no local até o 
dia 15 de maio. A entrada é gratuita e o horário de visitação é de terça a 
sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados, domingos e feriados das 10h às 18h. 

No espaço expositivo, o visitante vai encontrar obras da artista 
em cerâmica e pinturas, uma verdadeira alquimia transmutada com 
personagens em forma de anjo e figuras aladas. Tudo isso aliado aos 
elementos da natureza, história e tradição cultural.

Mostra

nesse período em que eu não podia 
escrever meus versos. Eu dizia: chegou 
um poema. Ela vinha e anotava para mim”, 
conta Zé. Além dos seus poemas, Zé de-
clama versos de repentistas que também 
sofreram com a perda da visão como o 
Cego Aderaldo e o Cego Cesário Pontes.

 O blues americano, que guarda mui-
tas semelhanças com o repente nordes-
tino, também possui grandes referências 
de artistas que não viam. Blind Lemon 
Jefferson, Blind Willie Jonhson, Blind Wille 
McTell, Blind Boy Fuller. A lista é imensa. 
Na cantoria popular, além dos citados Ce-

sário Pontes e Aderaldo, merecem registro 
ainda o Cego Oliveira, que foi registrado no 
documentário de Tânia Quaresma, “Nor-
deste: Cordel, Repente e Canção”, de 1975, 
e Cego Manoel Pedro Clemente, autor de 
belos poemas como “Eu e ela e a saudade”, 
morreu em 2014, aos 93 anos, em Belo 
Jardim, Pernambuco.

Embora tenha sido criado no meio 
dos cantadores, Zé Laurentino, em cuja 
casa o seu pai, Antônio Laurentino, rea-
lizava cantorias, não seguiu na profissão 
de improvisar ao som da viola. “Até tentei, 
mas vi que não tinha voz, nem habilidade”. 
Zé, que é natural de Puxinanã, continuou 
no meio dos cantadores como poeta decla-
mador, ou poeta de bancada, que escreve 
e declama seus versos em cantorias e 
festivais de violeiros.

O CD é completado ainda por outros 
poemas de Zé já conhecidos do público.  
Com uma carreira de 42 anos de ati-
vidade, Zé publicou 9 livros e 9 CDs. É 
autor de clássicos da poesia nordestina 
como “O Mal se Paga com o Bem”, “Eu, a 
Cama e Nobelina”, “Esmola Pra São José”, 
“Carona de Candidato”.

Membro da Academia de Letras de 
Campina Grande, Zé Laurentino já se 
apresentou na Europa. Esteve na Espa-
nha, onde encantou o público da Galícia. 
Fundador da Associação de Repentistas 
e Poetas Nordestinos, Laurentino é um 
dos nomes mais importantes da cultura 
popular no Brasil. Um poeta que soube 
cantar a singeleza e a simplicidade do 
homem do Nordeste.

FOTOS: Divulgação

Zé Laurentino representa a poesia sertaneja



Hoje

Sábado

n Espetáculo: E Foram, 
Quase Felizes para Sempre
n Quando: Hoje
n Horário: 20h
n Entrada: R$ 45

Heloisa Perissé 
vem a João Pessoa 
hoje com
espetáculo
“E Foram, 
Quase Felizes 
para Sempre”

Sendo a primeira comédia solo escrita e encenada pela atriz Heloisa Perissé, o espetáculo “E Foram, Quase Felizes para Sempre” acontece hoje no Teatro Paulo Pontes, às 20h. Os ingressos custam R$ 45. Em um breve resumo, a peça se passa na noite de autógrafos da escritora Letí-cia Amado, que viajou durante um ano e meio, atrás dos melhores resorts, melhores praias e hotéis para que as pessoas pudessem viajar com seus amores e curtir uma lua de mel inesquecível. 

Agenda
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n Atração: Escurinho convida 
as bandas Hazamat e Mororádio
n Onde: Vila do Porto
n Quando: Hoje
n Horário: 22h
n Entrada: R$ 20,00 (inteira) 
e R$ 10,00 (meia)

n Onde: Café da Usina Cultural Energisa
n Quando: Amanhã
n Horário: 21h
n Entrada: R$ 15

CirAndA dE MAluCO  

SHOw dO CAntOr 
MAtHEuS PiMEntA

Hoje

Hoje

n Onde: Casarão 39
n Quando: Hoje
n Horário: 21h
n ingressos: R$ 15,00
(Antecipado) e R$ 20,00
(Bilheteria)

90’S rOCk PArty

Fim de semana

n Atração culinária e musical:
Acarajé (com opção vegana) e
DJ set Jazzístico
n Onde: Centro Cultural Espaço Mundo
n Quando: Domingo
n Horário: 17h
n Entrada: Gratuita

ACArAJAzz nO ESPAçO

“É MElHOr SEr”
dA CAntOrA SiMOnE

n Quando: Amanhã
n Onde: Teatro Pedra do Reino
n Horário: 21h
n Entrada: R$1

EStACinE
n Filme: Má Educação
n Quando: Domingo
n Onde: Estação Cabo Branco
n Horário: 16h
n Entrada: Gratuita

Domingo

Domingo

SAMbA nA VilA - ClubE dO 
SAMbA & trEM dAS OnzE
n Onde: Vila do Porto
n Quando: Amanhã
n Horário: 22h
n Entrada: R$ 20 inteira e R$10 
meia-entrada

Sábado

FO
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S:
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ul
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çã

o

Sábado



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - sexta-feira, 15 de abril de 201625
Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
TOMADA DE PREÇOS Nº  00001/2016

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”  da Lei n. º 8.666, de 21 de junho 

de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, cuja classificação dá-se da seguinte 
forma: O Sr. Ailson Carvalho de Lucena, apresentou proposta no valor de R$ 200,00 (duzentos 
reais) por viagem – para o item 31, o Sr. João Apolinário de Oliveira, apresentou proposta no valor 
de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensal – para o item 18, o Sr. Damião Pereira da Silva, apresentou 
proposta no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensal – para o item 22, o Sr. João Almeida 
Caldas, apresentou proposta no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensal – para o item 19, o 
Sr. Antonio Alixandrino Leite, apresentou proposta no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por viagem 
– para o item 02, o Sr. João Batista Leite, apresentou proposta no valor de R$ 100,00 (cem reais) 
por viagem – para o item 13, o Sr. Damião Fernandes Filho, apresentou proposta no valor de R$ 
600,00 (seiscentos reais) mensal – para o item 20, o Sr. José Medeiros da Silva, apresentou pro-
posta no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensal – para o item 30, o Sr. José Valdeban Braz, 
apresentou proposta no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por viagem – para o item 36, o Sr. João 
Leite Sobrinho, apresentou proposta no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensal – para o item 
37, a Srª. Daniely Tolentino de Almeida, apresentou proposta no valor de R$ 1.800,00 (hum mil e 
oitocentos reais) mensal – para o item 33, a Srª. Maria Leite de Oliveira, apresentou proposta no valor 
de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) por viagem – para o item 23, o Sr. Francisco Jucélio Medeiros 
Oliveira, apresentou proposta no valor de R$ 90,00 (noventa reais) por viagem – para o item 28, o 
Sr. Francisco das Chagas Rodrigues, apresentou proposta no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) 
mensal – para o item 26, o Sr. Francisco das Chagas Rodrigues, apresentou proposta no valor de 
R$ 300,00 (trezentos reais) mensal – para o item 27. Abre-se vista do processo aos interessados 
para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. 

Olho D`água-PB, 14 de Abril de 2016.
DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA 

Presidente da CPL

Tratamento reduz tempo de recuperação de pacientes com fraturas

Células-tronco
Estudos realizados por 

um grupo de especialistas do 
Instituto Nacional de Trau-
matologia e Ortopedia – Into 
conseguiu reduzir pela me-
tade o tempo de recuperação 
de fraturas com a utilização 
de células-tronco. Os avan-
ços obtidos pelos especialis-
tas podem contribuir para 
reduzir o número de fraturas 
que não curam. Elas somam 
20% de todos os casos e afe-
tam jovens e também idosos.

Atualmente cerca de 
15% das cirurgias realiza-
das pelo Into são  casos de 
emergência por fratura. “A 
motivação para investigar 
esses casos teve base na 
quantidade de fraturas que 
tratávamos e simplesmen-
te não cicatrizavam. Por 
que, afinal? Como a gente 
poderia resolver?”, conta 
o chefe da área de Trauma 
Adulto e Idoso do Into, o 
ciraurgião ortopédico Leo-
nardo Rocha.

As pesquisas resulta-
ram em uma técnica ca-
paz de deslocar o dobro 
de células-tronco normal-
mente produzidas pelo 
corpo para o foco das fra-
turas. “Ficamos surpresos 
quando descobrimos que 
a gente conseguia dobrar 
o número de células-tron-
co para a cicatrização dos 
ossos” explica o médico. 
A experiência rendeu ao 
grupo de seis especialistas 
o convite para apresen-
tar o trabalho inédito no 
Congresso Americano de 
Ortopedia, na Flórida, nos 
Estados Unidos.

resultado imediato
A equipe de pesquisado-

res, coordenada pelo diretor 
do Into, João Matheus Guima-
rães, e pela coordenadora das 
pesquisas de pós-graduação, 
Maria Eugênia Duarte, uti-
lizou estímulo mecânico na 
medula óssea para dobrar o 
número de células-tronco nos 
locais de fratura em 13 pa-
cientes. Para isso, os especia-
listas utilizaram um instru-
mento chamado fresa óssea, 
normalmente utilizado para 
alargar o osso quando é ne-
cessário implantar próteses.

“É preciso extrapolar 
as técnicas usuais de trata-
mento, porque muitas ve-
zes, elas não se mostram efi-
cazes e rápidas o suficiente 
para atenuar o sofrimento 
dos pacientes” observa o 
diretor, João Matheus Gui-
marães. Os resultados da 
pesquisa já beneficiam pa-
cientes como a cabeleireira 
Joyce Cipriano da Silva, 18 
anos, que ficou impressio-
nada com a rapidez da re-
cuperação: “Um mês depois 
de quebrar o fêmur, eu já 
estava sã e caminhando”.

Todos os pacientes em 
testes no Into regeneraram 
os ossos. Além disso, o tem-
po médio de recuperação 
caiu de 4 a 6 meses para até 
2 meses. Agora o objetivo 
dos pesquisadores é de que a 
técnica inovadora possa ser 
utilizada em larga escala no 
Into, referência nacional no 
atendimento de alta comple-
xidade ortopédica no Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

Só no ano passado, fo-

ram feitas 9.156 cirurgias 
- 21% a mais do que no ano 
anterior. Só as fraturas ge-

raram 1.295 cirurgias no 
ano passado. O Into é hoje 
o único hospital brasileiro 

e um dos 19 do mundo que 
integram a International So-
ciety of Orthopaedic Centers 

(ISOC), entidade que congre-
ga os melhores hospitais de 
ortopedia existentes.

Amanhã, o Centro Uni-
versitário de João Pessoa 
– Unipê realizará a edição 
deste ano do Sabadão do Im-
posto de Renda, que tem por 
intuito prestar consultorias 
gratuitas para a população 
sobre o preenchimento e a 
entrega da declaração do Im-
posto de Renda. 

Os contribuintes inte-
ressados em participar do 
mutirão deverão se dirigir 
ao Bloco C do Campus do 
Unipê, localizado na BR-230, 
em Água Fria, João Pessoa. O 
evento faz parte de um pro-
jeto de extensão do Unipê e 
acontecerá das 7h às 12h e 
das 13h às 17h.

Os atendimentos serão 
realizados por uma equipe 
de docentes e estudantes, 

que estará disponível para o 
preenchimento e entrega da 
Declaração de Ajuste Anual 
do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física (IRPF). 

A declaração deverá 
ser prestada até o dia 29 de 
abril. Os docentes partici-
pantes possuem experiência 
na área e os discentes, que 
são de diversos cursos da 
Instituição, foram treinados 
para o correto preenchimen-
to da declaração. 

A consultoria, que está 
em seu oitavo ano, espera 
receber mais de 200 con-
tribuintes. Ainda é sugerida 
a doação de até 3 quilos de 
alimento não perecíveis pe-
los participantes, que serão 
doados para beneficiar os in-
ternos do Hospital Padre Zé.

Unipê realiza Sabadão 
do Imposto de Renda

Apesar do aumento de 
mulheres no mercado de tra-
balho nas últimas décadas, 
a equidade com os homens 
pode levar até 80 anos, se-
gundo o Relatório Global 
de Equidade de Gênero, do 
Fórum Econômico Mundial. 
Para tentar diminuir esse 
tempo, equivalente a uma 
geração, pesquisa feita com 
líderes de 400 empresas ao 
redor do mundo indicou que 
três medidas prioritárias po-
dem ser tomadas. Todas rela-
cionadas ao engajamento da 
corporação na estratégia.

As medidas constam 
do estudo Women Fast For-
ward, feito pela consultoria 
Ernst & Young (EY) e apre-
sentado no Rio de Janeiro. 
O trabalho indica como 
prioridade: “Iluminar o ca-
minho para a liderança fe-
minina, acelerar a mudan-
ça na cultura empresarial 
com políticas corporativas 
progressistas e construir 
um ambiente de apoio”, 
alicerçado no combate ao 
preconceito “consciente e 
inconsciente”, para aumen-
tar o ritmo das empresas 
rumo à equidade.

De acordo com Tatiana 
da Ponte, sócia de Impostos 
da EY no Brasil, uma das prin-
cipais vantagens da paridade 
é o ganho financeiro. Entre 
as empresas pesquisadas, 
64% daquelas com melhores 
resultados econômicos enco-
rajam suas funcionárias. Isso 
se deve, segundo ela, ao au-
mento da participação na to-
mada de decisões e favorece 
a visão global.

“Não é porque isso [a 
visão global] é mais da mu-
lher ou do homem. É porque 
o aumento da participação 
gera diversidade. São opi-
niões diferentes subsidian-
do as decisões”, explicou.

Oportunidades
Para desenvolver as 

estratégias, Tatiana escla-
receu que é preciso definir 
oportunidades de progres-
so na carreira e dar exem-
plos. “Não adianta defender 
a diversidade e não ter mu-
lheres nos conselhos, na di-
reção”, disse. “As funcioná-
rias precisam se ver nesses 
cargos para acreditar que 
dá para chegar lá”, comple-
tou. Outra medida, segundo 
ela, é a flexibilidade na car-
ga horária, adotando prazos 
mais longos, por exemplo, 

para licença maternidade 
ou paternidade.

“Estamos caminhando 
para um momento em que 
não só a mulher tem que 
achar espaço no mercado de 
trabalho, o homem também 
tem que achar um espaço na 
família. Quando a divisão de 
tarefas for mais igual para 
os dois lados, todo mundo 
ganhará, principalmente, 
os filhos. A presença mais 
atuante do pai na formação 
dos filhos nos dá crianças 
mais fortes”, afirmou.

Outra pesquisa sobre a 
participação de mulheres no 
mercado de trabalho da EY 
apresentada ontem desco-
briu que a vivência no espor-
te pode ajudar nos negócios. 
Com base em 400 entrevis-
tas, a consultoria identificou 
que, na hora de tomar deci-
sões importantes, aquelas 
mulheres que foram atle-
tas são mais determinadas, 
guiadas por valores éticos e 
pelo espírito de equipe.

“O esporte ensina habi-
lidades de liderança intan-
gíveis que não podem ser 
ensinados na escola”, disse 
Beth Brooke-Marciniak, vi-
ce-presidente de Políticas 
Públicas da EY e ex-atleta 
de basquete.

Equidade de gênero pode 
demorar 80 anos, diz estudo

MERCADO DE TRABALHO

Paula Laboissière
Repórter da Agência Brasil

Isabela Vieira
Repórter da Agência Brasil

Prefeito paulista 
entra na Justiça 
para vacinar 
toda a população

O prefeito de Quintana 
(SP), Fernando Itapuã, en-
trou na Justiça para garantir 
que toda a população do mu-
nicípio receba a vacina con-
tra a gripe. A orientação do 
Ministério da Saúde é que se-
jam imunizadas apenas pes-
soas dos chamados grupos 
de risco – gestantes, idosos, 
crianças com idade entre 6 
meses e 5 anos, profissionais 
de saúde, puérperas (mulhe-
res que deram à luz em até 
45 dias) e pessoas com do-
enças crônicas.

Em entrevista à Agência 
Brasil, Fernando Itapuã ex-
plicou que a cidade, distante 
400 quilômetros da capital 
paulista, registrou este ano 
22 casos suspeitos de gripe 
A, causada pelo vírus H1N1. 
A doença, segundo ele, já 
matou dois moradores de 
Quintana – uma menina de 
12 anos e um homem de 32 
anos, ambos saudáveis, sem 
nenhum tipo de comorbida-
de diagnosticada e, portanto, 
fora dos grupos definidos 
pelo Governo Federal para 
receber a vacina. A expecta-
tiva é que a decisão saia até a 
próxima segunda-feira.

FOTO: Reprodução/Internet



Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018552
Responsavel.: ASCLEPIO BARBOSA DE F MARINHO
CPF/CNPJ....: 005235565/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            715,49
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019127
Responsavel.: BRENO DE LEMOS ALVES
CPF/CNPJ....: 010392774-38
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          3.576,28
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2016 - 019745
Responsavel.: CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 092088524-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.570,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 020498
Responsavel.: CELIA MARIA DE MELO FEITOSA
CPF/CNPJ....: 181134434-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            238,61
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018705
Responsavel.: CONTRAL SERV DE INSTAL DE 
ESQUAD E
CPF/CNPJ....: 007827270/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            458,98
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018707
Responsavel.: FELIPE AMORIM QUEIROZ MARTINS
CPF/CNPJ....: 023223178/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            691,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018709
Responsavel.: JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 000183998/0001-07
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.729,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 020471
Responsavel.: JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 000183998/0001-07
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.187,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 020472
Responsavel.: LIDIVAN PLACIDO DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 013404367/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020703
Responsavel.: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MELO
CPF/CNPJ....: 021375077/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            540,38
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020586
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.359,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018588
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 009137076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.778,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018589
Responsavel.: ROBSON ARAUJO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 674718894-20
Titulo......: CHEQUE           R$          1.200,00
Apresentante: FERNANDO DE NORONHA PAIVA
Protocolo...: 2016 - 019495
Responsavel.: SOESPORTE COMUNICACAO E 
EVENTOS LTD
CPF/CNPJ....: 007181073/0001-76
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.445,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 020429
Responsavel.: SOSTINES DE SOUZA FERNANDES
CPF/CNPJ....: 047545204-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            575,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020662
Responsavel.: VANILSON DA SILVA COSTA 917146
CPF/CNPJ....: 023305146/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.305,85
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019141
Responsavel.: W2S ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 015651170/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            266,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019601
Responsavel.: YGARACHE NICACIO S ARAUJO
CPF/CNPJ....: 015059217/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            780,74
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019391
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  15/04/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADM RODRIGUES DE MACEDO
CPF/CNPJ....: 007562348/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018699
Responsavel.: ANDREIA CYBELLE RODRIGUES DA N
CPF/CNPJ....: 981427204-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            370,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018932
Responsavel.: CLAUDIA SIMONE SALAZAR - ME
CPF/CNPJ....: 006017659/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         13.900,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019698
Responsavel.: CLEONE LAURENTINO BARBALHO
CPF/CNPJ....: 015413576/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            547,40
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017847
Responsavel.: FERNANDO SAVIO ESP DE MELLO 
LULA ME
CPF/CNPJ....: 018243627/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            391,40
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020217
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 0220511
CPF/CNPJ....: 019875204/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.263,74
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019886
Responsavel.: MANUELLE GUEDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 102387614-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            346,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019545
Responsavel.: MAURICIO DE JESUS ARAUJO
CPF/CNPJ....: 013268943/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            846,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019821
Responsavel.: MINE MERCADO UNIAO LTDA
CPF/CNPJ....: 004453838/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.959,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019584
Responsavel.: NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO
CPF/CNPJ....: 205868334-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.271,66
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019661
Responsavel.: PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 045628404-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019499
Responsavel.: SHAMMAH PADARIA & FABRICACAO 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 021796469/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            551,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020258
Responsavel.: VICENTE CESARIO HANDEL
PF/CNPJ....: 060483394-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.166,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020294
Responsavel.: VICTOR BARRETO DE MORAIS
CPF/CNPJ....: 014655647/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            458,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018233
Responsavel.: ALDA MARIA DA COSTA
CPF/CNPJ....: 203321904-63
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.136,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 020481
Responsavel.: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 005329135/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.620,66
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019300
Responsavel.: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 005329135/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.106,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019884
Responsavel.: ANA CLARA DA CONCEICAO BAL-
BINO DA S
CPF/CNPJ....: 021438892/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            377,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018875
Responsavel.: ANTENOR LUIZ FOCHESATO
CPF/CNPJ....: 047266694-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            442,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018993
Responsavel.: AS ELETRO ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ....: 005372367/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            286,57

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N º 014/2016 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, no dia 28 de Abril de 2016 as 09h00min, tendo como objetivo: 
Sistema de registro de preços, para Eventual contratação de empresa especializada em implantação 
e suporte de sistemas informatizados para utilização na Prefeitura Municipal de Caldas Brandão – PB; 
A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, 
na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep: 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores 
informações e através do telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 14 de Abril de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 5/0011/2016

Objeto: Aquisição de material médico, hospitalar, odontológico e laboratorial, destinados a 
Secretaria de saúde do Município de Pedra Branca-PB.

Vencedores: 
- CRM COMERCIAL LTDA-ME, com o valor global de R$ 38.274,68 (trinta e oito mil, duzentos 

e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), vencendo vários itens;
 - JOSÉ INÁCIO DE OLIVERIA FILHO –ME com o valor global de R$ 62.493,75 (sessenta e 

dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), vencendo vários itens;
- JOSE NERGINO SOBREIRA – EPP com o valor global de R$ 66.883,65 (sessenta e seis mil, 

oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), vencendo vários itens;
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 

da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.

Pedra Branca-PB 14 de Abril de 2016
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA - IAPM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação do Imóvel situado à Rua Osório de Aquino, 97 - Centro - Guarabira/PB, 
para o funcionamento da Sede do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA/PB - IAPM, no período de Abril a Dezembro de 2016. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00001/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 01.00 
- Instituto de Assistência e Previdência Municipal – 04.122.1003.2077 - Manter Atividades dos 
Serviços Administrativos do RPPS – 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 
PRAZO: Abril a Dezembro de 2016. VIGÊNCIA: Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA - IAPM e JOSÉ DE 
ASSIS OLIVEIRA - R$ 13.050,00 – Treze Mil e Cinquenta Reais - CT Nº 00017/2016 – 11.04.2016.

JOSÉ JEREMIAS CAVALCANTI
Presidente

 
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA - IAPM/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2016.
OBJETO: Locação do Imóvel situado à Rua Osório de Aquino, 97 - Centro - Guarabira/PB, para 

o funcionamento da Sede do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
GUARABIRA/PB - IAPM, no período de Abril a Dezembro de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Presidente
RATIFICAÇÃO: Presidente, em 08/04/2016.

JOSÉ JEREMIAS CAVALCANTI
Presidente

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA - IAPM/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2016

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 DP00001/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para Elaboração dos Projetos Locação do 
Imóvel situado à Rua Osório de Aquino, 97 - Centro - Guarabira/PB, para o funcionamento da Sede 
do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB - IAPM, no 
período de Abril a Dezembro de 2016; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA - R$ 13.050,00 – Treze Mil e Cinquenta Reais.

Guarabira - PB, 08 de Abril de 2016.
JOSÉ JEREMIAS CAVALCANTI

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO

REF: CONTRATO 175/2016. Origem: PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial 00038/2016. 
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais para calçamentos de várias ruas de nosso município, 
conforme Termo de Referência e objeto da Tomada de Preços nº 00001/2016. JUSTIFICATIVA: 
Verificada a conveniência para o Município e a inexistência de prejuízo à empresa contratada, nos 
termos do inciso II do art. 79 da Lei Federal 8666/93. Do mesmo diploma legal. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. CONTRATADO: COMERCIAL DE FERRAGENS 
PAULO TOMAZ LTDA. CNPJ: 41.205.725/0001-01. DATA RESCISÓRIA: 06/04/2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Virginio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB E-mail: pmsrlicitapu-
blica@gmail.com

AVISODELICITAÇÃO
PROCESSO Nº 082/2016 – PREGÃOPRESENCIAL Nº 016/2016
DATA DE ABERTURA:28/04/2016- ÀS 10h00min.
OBJETO:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-

RIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.

APrefeitura Municipal de Santa Rita, através de sua PregoeiraOficial,Srª.Tatiane César Silva, 
nomeada pelaportaria nº 815/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade PregãoPresencial, sob o critério 
do menor preço por ITEM. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na le-
gislação pertinente,naSala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Virgínio Veloso 
Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB, (em frente a Agência da Receita Federal).Fonte 
de Recurso prevista para o exercício financeiro de 2016.Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decretos Federais nº. 3.555/2000 e 3.931/2001 e subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas 
comoPregoeiroe a sua Equipe de Apoiono HORÁRIO ÚNICO de 08h00minas12h00min, na sede 
da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 14 deAbril de 2016. 
Tatiane César Silva

Pregoeira Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cubatí

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 
LEILÃO N.º 001/2016

Comunicamos que devido a inconsistência na planilha, cujo a licitação acima objetiva a  ALIE-
NAÇÕES DE BENS, foi CANCELADA, Cubatí-PB, 14 de abril de 2016. NEILTON RODRIGUES 
DOS SANTOS – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
 AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS  Nº 0005/2015
O Prefeito Municipal de Pedra Branca-PB, através de sua comissão de licitação, torna público o 

CANCELAMENTO da licitação Tomada de Preços nº 0005/2015, que tem por objeto a execução de 
serviços com a construção de conjuntos sanitários domiciliar (MSD-Melhorias Sanitárias Domiciliares) 
em diversas localidades no município de Pedra Branca-PB, por razões de interesse público (art. 
49, Lei nº 8.666/93). Mais informações: Tel: (83) 3456-1012.

Pedra Branca - PB, 04 de Abril de 2016
Braz de Souza  Lins – Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO III

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 e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino.
A Pregoeira Oficial da Secretaria da Educação e Cultura convoca as empresas: B.J. COMÉRCIO 

DE ALIMENTOS LTDA – ME; DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA – ME; DISBRAL - DISTRI-
BUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – NORMAL; SANTA CLARA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA – ME; 
JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI – EPP; MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS 
LTDA – NORMAL e SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, para comparecer na 
Sala de Convenções I, Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes, situada no Altiplano Cabo 
Branco - João Pessoa / PB, para negociação de preços no tocante aos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08, 
17, 21, 29, 31 e 35, no dia 18 de abril de 2016 às 09:30 horas.

João Pessoa, 14 de abril de 2016.
Gláucia Kaline Alves da Fonsêca
Pregoeira Oficial da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.016/2016/PMM
A Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 0.6.012/2016, do tipo Menor Preço, Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE 
PARA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE PÚBLICO, EVENTOS 
CULTURAIS E ESPORTIVOS E AVISOS DE LICITAÇÕES, EM MÍDIAS DE INTERNET, ATRAVÉS 
DE PORTAL ELETRÔNICO, DE CONHECIMENTO REGIONAL E ESTADUAL, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro. Data de Abertura: 27/04/2016 às 09h00min. 
O Edital pode ser obtido na sala da CPL, situada à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º 
Andar, Centro – Monteiro - PB, maiores informações através do tel: (83) 3351-1544, no horário das 
07h30min às 13h00min.

Monteiro - PB, 13 de Abril de 2016.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.017/2016
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.017/2016, cujo objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE PARA, CRIAÇÃO, 
GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SPOTS, DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, PARA A DIVULGAÇÃO EM 
RADIO E CARRO DE SOM, E CONFECÇÃO DE LAYOUT PARA DIVULGAÇÃO NOS PORTAIS E 
REDES SOCIAIS, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro. Realizado 13 
de Abril de 2016, às 11h00min (horário local). Foi declarado DESERTO, em virtude do desinteresse 
de licitantes em participar do processo licitatório.

Monteiro-PB, 13 de Abril de 2016.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Maio de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO
AVISO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2016
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais odontológicos e materiais permanentes destinados 

ao Fundo Municipal de Saúde do município de Curral Velho-PB, a medida de suas necessidades.
TIPO: Menor Preço 
DATA DA ABERTURA: 27/04/2016 – Horário: 16:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio na sala de licitaçoes, situada na Rua 

Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 
CURRAL VELHO, 14 de Abril de 2016.

CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
PREGOEIRO

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 AVISO DE LICITAÇÃO         

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07.001/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3320/2015 e 0364/2016/SEINFRA
DATA DE ABERTURA: 03/05/2016 –ÀS 08:30h – Horário de Brasília
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 

CABOS ELÉTRICOS COM ISOLAMENTO 1KV EM TERMOPLÁSTICO, CAPA INTERNA À BASE  
DE CLORETO DE POLIVINIL PARA USO SUBAQUÁTICO, QUE SERÃO APLICADOS NA FONTE 
LUMINOSA DA LAGOA DO PARQUE SOLON DE LUCENA.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA), através da 
sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 381, torna público  que fará realizar a 
Licitação na modalidade Pregão eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por lote fechado. O 
Edital ficará a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.
licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 625733. SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02,  
regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 7.884/2013, Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar 
nº 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consulta com a Pregoeira e sua equipe 
de apoio, no endereço: Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba, no 
Fone: 83. 3214-7218 ou pelo e-mail: teresa.holanda@joaopessoa.pb.gov.br

João Pessoa, 14 de abril de 2016
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para 
Pavimentação e Drenagem da Rua Antônio Joaquim Lisboa, no Município de Triunfo - PB. 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) 35391369.
Triunfo - PB, 14 de Abril de 2016

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Presidente da Comissão

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.

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)                      QD              LOTE(S)
João Ferreira de Lima                                       08                                           B09

Sapé/PB08 de Abril  de 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO
AVISO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2016
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos de Atenção Básica, medicamentos controlados, 

medicamentos diversos; para uso junto a Farmácia Básica do Município, Programa de Saúde da 
Família, e demais programas e projetos junto ao Fundo Municipal de Saúde do município de Curral 
Velho-PB, a medida de suas necessidades.

TIPO: Menor Preço 
DATA DA ABERTURA: 27/04/2016 – Horário: 15:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio na sala de licitaçoes, situada na Rua 

Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 
CURRAL VELHO, 14 de ABRIL de 2016.

CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.017/2016/PMM
A Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 0.6.017/2016, do tipo Menor Preço, Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE 
PARA, CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SPOTS, DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, PARA A 
DIVULGAÇÃO EM RADIO E CARRO DE SOM, E CONFECÇÃO DE LAYOUT PARA DIVULGAÇÃO 
NOS PORTAIS E REDES SOCIAIS, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Mon-
teiro. Data de Abertura: 27/04/2016 às 11h00min. O Edital pode ser obtido na sala da CPL, situada 
à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro – Monteiro - PB, maiores informações 
através do tel: (83) 3351-1544, no horário das 07h30min às 13h00min.

Monteiro - PB, 13 de Abril de 2016.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.011/2016

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.011/2016, cujo objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PROCESSAMENTO DA 
FOLHA DE PAGAMENTO, desta Municipalidade. Data da abertura: 28 de Abril de 2016 às 14h30min 
(horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da Prefeitura 
Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho - PB, 
Informações pelo telefone (83) 3383-1234, no horário das 08h00min as 12h00min.

Juazeirinho - PB, 13 de Abril de 2016.
Flavio Roberto Lira

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.005/2016
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 1.6.005/2016, cujo objeto a Contratação de empresa ou pessoa física, para a 
prestação dos serviços de transporte diversos, destinados a transporte de usuários dos serviços 
públicos e/ou funcionários/servidores públicos, em atendimento as demandas operacionais da 
Secretaria Municipal de Saúde. Data da abertura: 28 de Abril de 2016, às 10h30min (horário local). 
O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de 
Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho - PB, Informações 
pelo telefone (83) 3383-1234, no horário das 08h00min as 12h00min, devendo a empresa licitante 
ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho - PB, 13 de Abril de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

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 12.781/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2016
DATA DE ABERTURA: 11/05/2016 – ÀS: 14:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR (RADIOLÓGICO).
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 625917. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo 
e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ ORDINÁRIOS/TRANSFERENCIA RECUR-
SO ESTADO PROG.SAÚDE. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 14 de Abril de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 14.553/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.025/2016
DATA DE ABERTURA: 09/05/2016 – ÀS: 10:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS 

PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 625933. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.
com. Fonte de Recursos: AIH. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 5.450/2005 e 7.892/2013, Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 14 de Abril de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 00.168/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2016
DATA DE ABERTURA: 09/05/2016 – ÀS: 14:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS IN-

FANTIS, SUPLEMENTOS E DIETÉTICOS ENTERAIS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 625936. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.
com. Fonte de Recursos: AIH. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 5.450/2005 e 7.892/2013, Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 14 de Abril de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 09.141/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.095/2015
DATA DE ABERTURA: 09/05/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

PADRONIZADOS PARA ATENDER 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 625931. 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, 14 de Abril de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 
disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 15:00 horas do dia 29 de ABRIL de 2016, processo licitatório na modalidade 
de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação dos serviços para 
operacionalizar o sistema de folha de pagamento dos órgãos administrativos da prefeitura, bem 
assim com assistência técnica e tecnológica da informação, cujos serviços serão realizados nos 
órgãos da prefeitura municipal de Curral Velho-PB;  conforme anexo ao edital.

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 
às 12:00 no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede desta Prefeitura, situada na 
Rua Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 

Curral Velho, 14 de abril de 2016.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da C.P.L

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS

AVISO DE PREGÃO DESERTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016

A Comissão Permanente de Licitação da Superintendência de Transito e transportes Públicos 
(STTP), através do Pregoeiro Oficial e Equipe de ApoioTorna público, para conhecimento aos que 
possa interessar que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016, Tipo Sistema de Registro de Pre-
ços, que tem como objeto: Formação de Registro de Preços para Contratação de Empresa para 
aquisição de peças de sinalização viária. Realizado às 14:00 horas do dia 12 de Abril de 2016, foi 
declarado DESERTO,Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções. Maiores informações na Comissão Permanente de licitação: no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3341-1278. E-mail: sttpcampina.licita. 
Campina Grande - PB, 12 de Abril de 2016.JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL-PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 120/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial - PB, 14 de Abril de 2016
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09030/2016.
Objeto: Aquisição de material de limpeza para as escolas e creis da rede municipal de ensino, 

bem como setores administrativos da SEDEC.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa CAVAL-

CANTE & CIA LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  2015/081748, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09034/2015; 
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sr. Fausto 

Cavalcante da Silva Junior, pela empresa CAVALCANTE & CIA LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498;
Natureza: 3.3.90.30/00, 03 e 11; 
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação).
Valor Total: R$ 178.966,72 (cento e setenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e 

setenta e dois centavos).
                                                                                João Pessoa, 16 de março de 2016.

 Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura
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JOSÉ FERNANDO DA SILVA RIBEIRO FILHO EIRELI ME– CNPJ/CPF N° 23.011.550/0001-01 
Torna público que A PREFEITURA MUNICIPAL DO INGÁ – PB Secretaria de Meio Ambiente, 
emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO n° 001/2016 em Ingá, – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de:IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO CONTENDO 263 LOTES RESIDENCIAIS, 
DOTADO DE SISTEMA DE DRENAGEM, ABASTECIMENTO, FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO 
PRISMÁTICO UF: PB. Processo: 01/2016. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 02 de 
Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
INFRA ESTRUTURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 14 de Abril de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
Construção da Garagem Publica Municipal de Uiraúna/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 14 de Abril de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 09:30 horas do dia 04 de Maio de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Obra de execução da 
ação de saneamento básico no município de Uiraúna, na modalidade Melhoria Habitacional para 
Controle. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 14 de Abril de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público para conhecimento 
dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
SÃO JOSE DOS RAMOS, no dia 29 de abril de 2016 as 10h00min. Objetivo: Eventual aquisição de 
medicamentos destinados ao abastecimento da Farmácia Básica do Município Maiores informações 
e aquisição do edital completo na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos 
Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos, 14 de abril de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público para conhecimento 
dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
Lei complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 
do tipo menor preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura 
Municipal de SÃO JOSE DOS RAMOS, no dia 02 de maio de 2016 as 10h00min. Objetivo: Eventual 
aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos, destinados ao abastecimento das Unidades de 
Saúde do Município de São José dos Ramos. Maiores informações e aquisição do edital completo 
na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 13:00 Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos, 14 de abril de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016
OBJETIVO: Contratação de visando execução de serviços de assessoria, elaboração e acom-

panhamentode projetos de interesse do Município de Quixaba PB, para atender as necessidades 
do Município.

ABERTURA: 02/maio/2016 às 08:30h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o novo Edital na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal, situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 12 de abril de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016
OBJETIVO: Contratação de visando aquisição parcelada de medicamentos da atenção básica, 

destinados a Secretaria de Saúde do município de Quixaba/PB.
ABERTURA: 02/maio/2016 às 09:30h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o novo Edital na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal, situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 12 de abril de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
OBJETIVO: Contratação de visando aquisição parcelada de material médico hospitalar, desti-

nados a Secretaria de Saúde do município de Quixaba/PB.
ABERTURA: 02/maio/2016 às 13:30h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o novo Edital na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal, situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 12 de abril de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016
OBJETIVO: Contratação de visando aquisição parcelada de material médico odontológico, 

destinados a Secretaria de Saúde do município de Quixaba/PB.
ABERTURA: 02/maio/2016 às 15:30h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o novo Edital na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal, situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 12 de abril de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016
OBJETIVO: Contratação de visando aquisição parcelada de material gráfico, para atender as 

necessidades da prefeitura municipal de Quixaba PB.
ABERTURA: 02/maio/2016 às 16:30h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o novo Edital na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal, situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 12 de abril de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016
OBJETIVO: Registro de Preço visando aquisição parcelada de combustíveis e derivados, para 

atender as necessidades da prefeitura municipal de Quixaba PB.
ABERTURA: 02/maio/2016 às 12:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o novo Edital na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal, situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 12 de abril de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Esquadrias para o Centro de Atividades Educacionais - Casarão da 
Cultura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2016 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 
00257/2016 - 13.04.16 - G5 COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - R$ 32.461,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2016, que objetiva: Aquisições de Esquadrias 
para o Centro de Atividades Educacionais - Casarão da Cultura; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: G5 COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - R$ 
32.461,00.

Guarabira - PB, 11 de Abril de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para de fornecimento, de acordo com a Tomada de Preços nº 
00014/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: MOISES URBANO DA SILVA - ME 
OBJETO: Aquisição de pneus e câmara de original de fabricação nacional (primeira linha, 

obedecendo as normas da ABNT), destinados aos veículos pertencentes a frota do município e 
as máquinas, atendendo solicitação da Secretaria de Administração, neste Município, a medida 
de suas necessidades. 

VALOR GLOBAL R$: 232.540,00(duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016

Aguiar - PB, 14 de abril de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO -  Prefeito

EXTRATO DE DISTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2013 

Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 01.002/2014, firmado em 03 de janeiro de 
2014, CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Pedra Branca, representada pelo Prefeito Consti-
tucional, o Sr. ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, e tendo como CONTRATADA a empresa 
LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA – ME, através do seu 
representante legal. OBJETO: Distrato do Contrato de Prestação de Serviços nº 01.002/2014, 
firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA e a empresa LORENA & ADRIA 
CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA – ME, renunciando as partes, de maneira 
irretratável, à indenizações, cobrança de multas rescisórias ou equivalentes, de forma administrativa.

Pedra Branca – PB, 04 de Abril de 2016.
Allan Feliphe Bastos de Sousa  -  Prefeito Constitucional

EXTRATO DE DISTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2013 

Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 01.056/2014, firmado em 25 de março de 2014, 
CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Pedra Branca, representada pelo Prefeito Constitucional, 
o Sr. ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, e tendo como CONTRATADA a empresa LORENA & 
ADRIA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA – ME, através do seu representante 
legal. OBJETO: Distrato do Contrato de Prestação de Serviços nº 01.056/2014, firmado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA e a empresa LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, 
COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA – ME, renunciando as partes, de maneira irretratável, à indeniza-
ções, cobrança de multas rescisórias ou equivalentes, de forma administrativa.

Pedra Branca – PB, 04 de Abril de 2016.
Allan Feliphe Bastos de Sousa  -  Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.08.009/2015/CSL/SECOB/
PMCG. PARTES: SECOB/PMCG E CONSTRUTORA RHEMA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
CONCLUSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/
PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0370142-26/CEF/OGU. OBJETO DO ADITIVO: 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS E SUPRESSÃO DE VALOR 
EM 7.974,44 (SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA QUATRO REAIS, QUARENTA E QUATRO 
CENTAVOS). FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1030 1020. ELEMENTO DE DESPESA: 
4490.51. FONTE DE RECURSOS: 000 (RECURSOS PRÓPRIOS) / 052 (RECURSOS FEDERAIS). 
FUNDAMENTAÇÃO: ARTS. 57, 65, I, “A” E “B” §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIG-
NATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E JOÃO LUIZ GONÇALVES DE ALBURQUERQUE. 
DATA DE ASSINATURA: 01/04/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

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 CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2016, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO 
PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CONSTRUCENTER LTDA - R$ 1.182.094,54; 
CWC DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 1.459.437,30.

Cajazeiras - PB, 14 de Abril de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2016
OBJETO: Prestação de serviços de locação com instalação e montagem de palcos, locação 

de sistema de som médio porte, iluminação e  telão com objetivo de atender as necessidades  de 
diversas Secretarias do Município de Patos-PB

ABERTURA: 28/04/2016 ás 11h:00min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3612 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 12 de abril de 2016.
MERYELLE D’MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 054/2016
OBJETO: Aquisição parcelada de Alimentos Perecíveis destinada a atender as necessidades 

de todas as secretarias do município de Patos-PB.
ABERTURA: 28/04/2016 ás 14h:00min (Horário Local)
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3612 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 13 de abril de 2016.
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 055/2016
OBJETO: : Prestação de serviços de locação de banheiros químicos, gerador de energia e 

contratação de equipe de apoio e logística com diárias de unidade por pessoa, com objetivo de 
atender as necessidades de diversas Secretarias do Município de Patos.

ABERTURA: 29/04/2016 ás 9h:00min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3612 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 13 de abril de 2016.
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2016
OBJETO: Contratação de empresa de especializada, para realizar serviço de recuperação e 

conserto de moveis das linhas: medico hospitalar, escritório e moveis com predominância de metal 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Patos-(PB).

ABERTURA: 29/04/2016 ás 10h:30min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3610 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 13 de abril de 2016.
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2016
OBJETO: Prestação de serviço de fornecimento de Pontos de Internet Banda Larga de fibra 

óptica disponibilizando conectividade a rede mundial – internet – com velocidade mínima de 02 
Mbps (dois mega bits por segundo) para cada ponto.

ABERTURA: 29/04/2016 ás 12h:00min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3612 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 13 de abril de 2016.
MERYELLE D’MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 058/2016
OBJETO: Prestação de serviços de plotagem para atender as necessidades de todas as Se-

cretarias do Município de Patos –PB.
ABERTURA: 29/04/2016 ás 13h:00min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3612 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 13 de abril de 2016.
MERYELLE D’ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 REVOGAÇÃO - Pregão Presencial nº 00017/2016
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: Execução dos serviços de transporte 
de estudantes, com a utilização de veículo apropriado; REVOGO o correspondente procedimento 
licitatório. Justificativa: Razões de interesse público.

Sapé - PB, 01 de Abril de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 15:00 horas do dia 27 de 
Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO GPL 13KG., MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3388-1041. Email: pmsvslicitacao@gmail.com
São Vicente do Seridó - PB, 15 de Março de 2016

THIAGO XAVIER DE FARIAS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 10:00 horas do dia 27 de 
Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE ESCRITORIOS, CARTEIRAS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS DE COSINHA , ME-
DIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3388-1041. Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 15 de Março de 2016
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 
27 de Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 3388-1041.

Email: pmsvslicitacao@gmail.com
São Vicente do Seridó - PB, 15 de Março de 2016

THIAGO XAVIER DE FARIAS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 16:30 horas do dia 27 de 
Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIA, MEDIANTE 
REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3388-1041. Email: pmsvslicitacao@gmail.com
São Vicente do Seridó - PB, 06 de Abril de 2016

THIAGO XAVIER DE FARIAS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 16:00 horas do dia 27 de Abril 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE FORMA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no ho-
rário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3388-1041.

Email: pmsvslicitacao@gmail.com
São Vicente do Seridó - PB, 31 de Março de 2016

THIAGO XAVIER DE FARIAS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
ERRATA AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016.

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Presidente da CPL, torna público aos interessados 
que na publicaçãodo Jornal A União/PB (Edição do dia 13/04/2016). No campo a onde se LÊ: Data 
da Realização: 28 de abril de 2016, Horário: 08h:00mn (oito horas), LEIA-SE: Data da Realização:06 
de maio de 2016, Horário: 08h:00mn (oito horas), referente aTomada de Preços nº 001/2016. Objeto: 
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço de engenharia civil na Recuperação do 
prédio sede da Prefeitura de Desterro (R$ 37.439,54), Recuperação da Unidade Básica de Saúde 
- Janete Fonseca Carneiro (R$ 21.003,12), Recuperação da Unidade Básica - Comunidade de 
Aparecida (R$ 23.854,20), Recuperação da UBS Jânio Helder da Silva (R$ 22.384,82), Recuperação 
da E.M.E.F Nevinha Dantas (R$ 31.485,72), todas com recursos próprios.Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 14 de abril de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Presidente da CPL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇO N.° 001/2015.

PARTES: PREFEITURA DE ALCANTIL/PB E ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: EXECURÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE 

FUTEBOL, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO.
FUDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65 I, - LEI N.° 8.666/93, E ALTERAÇÕES.
PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado até 20/04/2017 o prazo para Execução da Obra, 

conforme Tomada de Preço n.° 001/2015, conforme preceitua o art. 65, I, alínea b, da Lei 8.666/93, 
alterações, e este termo aditivo. SIGNATÁRIOS: JOSÉ ADEMAR DE FARIAS E ESTRUCTURAL 
ENGENHARIA LTDA - ME.

Alcantil/PB, 14 de Abril de 2016.
JOSÉ ADEMAR DE FARIAS

PREFEITO CONSTITUCIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A PREGÃO ELETRONICO N.° 001/2015 CONTRATO N.° 

0034/2015.
PARTES: PREFEITURA DE ALCANTIL/PB E AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UMA PATRULHA MECA-

NIZADA.
FUDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65 I, - LEI N.° 8.666/93, E ALTERAÇÕES.
PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado até 31/01/2017 o prazo para Execução do Contrato, 

conforme Pregão Eletrônico n.° 001/2015, conforme preceitua o art. 65, I, alínea b, da Lei 8.666/93, 
alterações, e este termo aditivo. SIGNATÁRIOS: JOSÉ ADEMAR DE FARIAS E AGROPRATA 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Alcantil/PB, 14 de Abril de 2016.
JOSÉ ADEMAR DE FARIAS

PREFEITO CONSTITUCIONAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A PREGÃO ELETRONICO N.° 001/2015 – CONTRATO 
N.° 0035/2015.

PARTES: PREFEITURA DE ALCANTIL/PB E R K INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
LTDA.

OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UMA PATRULHA MECA-
NIZADA.

FUDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65 I, - LEI N.° 8.666/93, E ALTERAÇÕES.
PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado até 31/01/2017 o prazo para Execução do Contrato, 

conforme Pregão Eletrônico n.° 001/2015, conforme preceitua o art. 65, I, alínea b, da Lei 8.666/93, 
alterações, e este termo aditivo. SIGNATÁRIOS: JOSÉ ADEMAR DE FARIAS E R K INDUSTRIA 
DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.

Alcantil/PB, 14 de Abril de 2016.
JOSÉ ADEMAR DE FARIAS

PREFEITO CONSTITUCIONAL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS DA FARMÁCIA BASICA DE FORMA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com
<#ENDERECO_EDITAL> 

Pocinhos - PB, 14 de Abril de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS CONROLADOS PARA O CAPS DE FORMA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com
<#ENDERECO_EDITAL> 

Pocinhos - PB, 14 de Abril de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 03 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTOS 
INJETAVEIS DE FORMA PARCELADA.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 
12:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com
<#ENDERECO_EDITAL> 

Pocinhos - PB, 07 de Abril de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:00 horas do dia 02 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa 
física e ou jurídica para ministrar cursos de Corte e Escova, Manicure, Depilação, e massagem, com 
todo material incluso.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 21 de Março de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 16:00 horas do dia 04 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás GLP 13KG e Água 
Mineral (botijão 20l) para atender as Secretarias da Administração Municipal. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 14 de Abril de 2016
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, vem por intermédio deste aviso, comunicar aos 
interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, no dia 02 de Maio de 2016 às 09:00 
horas, que tem como objetivo desta licitação a Constitui objeto desta licitação a Aquisição por maior 
desconto de Pecas Automotivas, o percentual  de desconto é referente a tabela da concessionária 
com peças original ou genuína e Contratação de Serviços Mecânicos, destinados a manutenção, 
funcionamento e consumo deste Município e diversas Secretarias, descrito(s) e especificado(s) no 
ANEXO I – Termo da Referência.  Os interessados poderão retirar o Edital na sede da Prefeitura 
Municipal de Carrapateira, site: http://cplcarrapateirapb.wix.com/home#!edital-2016/pjctt e por Email: 
cplcarrapateira.pb@gmail.com. Dúvidas (83) 99639 0165.

CARRAPATEIRA - PB, 14 de Abril de 2016
FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA

Pregoeiro(a) Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, vem por intermédio deste aviso, comunicar 
aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016, no dia 02 de Maio de 2016 
às 10:00 horas, que tem como objetivo a contratação de empresa ou pessoa física para Locação 
de veículos utilitários, acoplados com bancadas e capota, destinados ao Transporte Escolar deste 
Município com motorista, combustível e manutenção veículo e todas as obrigações: trabalhista, 
fiscais e com o veículo por conta do contratado, conforme especificações constantes no termo de 
referencia, que integra este edital como anexo I. Os interessados poderão retirar o Edital na sede 
da Prefeitura Municipal de Carrapateira, site: http://cplcarrapateirapb.wix.com/home#!edital-2016/
pjctt e por Email: cplcarrapateira.pb@gmail.com. Dúvidas (83) 99639 0165.

CARRAPATEIRA - PB, 14 de Abril de 2016
FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA

Pregoeiro(a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Maio de  2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 14 de Abril de 2016
FRANCISCO TOSCANO NETO

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 15:00 horas do dia 04 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás GLP 13kg e Água 
Mineral (botijão 20l), para atender a Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com
Araruna - PB, 14 de Abril de 2016

FRANCISCO TOSCANO NETO 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de assessoria técnica administrativa no levantamento, 
avaliação patrimonial com tombamento de bens móveis, imóveis, veículos e máquinas do município 
de Água Branca/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

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

Água Branca - PB, 14 de Abril de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços 
de casa de apoio, agendamento de consultas, exames e acompanhamento a enfermos na cidade 
de Campina Grande PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Água Branca - PB, 14 de Abril de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços 
para elaboração de Planos de trabalhos e assessoria e acompanhamento de projetos junto aos 
Ministérios e secretárias de Estado, em todos os pleitos e em órgão público para o Município de 
Água Branca/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

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

Água Branca - PB, 14 de Abril de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 13:30 horas do dia 29 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Hortifruti 
destinados a Secretaria de Ação Social e Educação do município de Água Branca/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Água Branca - PB, 14 de Abril de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 14:30 horas do dia 29 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Veículos 
tipo Van para transporte de pessoas doentes para a realização de tratamento médico fora do 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

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

Água Branca - PB, 14 de Abril de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 15:30 horas do dia 29 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pães e Bolos 
destinados a Merenda dos alunos da rede de Escolas Públicas do Município e para os Programas 
da Secretaria de Ação Social, do município de Água Branca PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Água Branca - PB, 14 de Abril de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:30 horas do dia 03 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de material odontológico para 
atender as necessidades do Laboratório de próteses. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 36341146.
Casserengue - PB, 14 de Abril de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 14:00 horas do dia 04 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Prestação de serviços de transporte de 
estudantes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 14 de Abril de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial

A LAGOA 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A - CNPJ/CPF Nº 21.540.697/0001-63, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 555/2016 em João Pessoa, 14 de março de 2016 – Prazo: 626 dias. Para a atividade de: Im-
plantação do Parque Eólico LAGOA 1, com 15 aerogeradores, com potência de 2,1 MW e potência 
total instalada de 31,5 MW, na zona rural dos municípios de São José do Sabugi e Santa Luzia, 
no estado da Paraíba. E a Subestação. Na (o) – SANTA LUZIA E SÃO JOSÉ DO SABUGI – ZONA 
RURAL Município: – UF: PB. Processo: 2016-001421/TEC/LI-4696. 

LAGOA 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A – CNPJ/CPF N° 21.540.731/0001-08 torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de instalação n° 
554/206 em João Pessoa, 14 de março de 2016 – Prazo: 626 dias. Para a atividade de: Implantação 
do Parque Eólica LAGOA 2, com 15 aerogeradores com potência de 2,1 MW e potência total instalada 
de 31,5 MW, na zona rural dos municípios de São José do Sabugi e  Santa Luzia, no estado da 
Paraíba; E Canteiro de Obra. Na (o) – SANTA LUZIA E SÃO JOSÉ DO SABUGI Município: - UF: 
PB. Processo: 2016-001420/TEC/LI-4695.

EMMA EMPRESA DE EXRAÇÃO MINERAL LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 14.245.281/0001-57 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 669/2016 em João Pessoa, 28 de março de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Extração de areia de forma mecanizada numa área de 49,3 hectares, referente ao processo 
DNPM nº 846.255/2015, instalado na cidade de Santa Rita. Na(o) – ÁGUAS TURVAS 2, S/N, ZONA 
RURAL, Município:  SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-001110/TEC/LO-1668.

DPN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.141.763/0005-
50 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 785/2016 em João Pessoa, 8 de abril de 2016 – Prazo: 1825 dias. Para 
a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool, diesel e Gnv), lubrificante, 
loja de conveniência. Na(o) RUA WALFREDO MACEDO BRANDAO - Nº 1187  Município:  JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-001195/TEC/LO-1689.

MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.386.085/0001-86 Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 790/2016 em João Pessoa, 8 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Transporte 
de Combustíveis (gasolina, álcool e diesel). Veiculo de placa: OGD 1196/PB e MOI 8949/PB Na(o) 
-  EM TODO ESTADO DA PARAÍBA Município: - UF: PB.  Processo: 2015-004215/TEC/AA-3506.

JOSÉ WELLINGTON DE FREITAS GALVÃO – CPF 591.823.344-04 torna público que recebeu da 
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença de Instalação 
Nº 029/2015 para Construção de um residencial multifamiliar, situado na Rua João Castor de Sena, 
S/N, Jardim Brasília – Cabedelo – PB.

JOSÉ WELLINGTON DE FREITAS GALVÃO – CPF 591.823.344-04 torna público que requereu da 
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença de Operação 
para Construção de um residencial multifamiliar, situado na Rua João Castor de Sena, S/N, Jardim 
Brasília – Cabedelo – PB.

JCP CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A Filial  Inscrita no CNPJ: 15.115.535/0003-47, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura do Município 
de Cabedelo, a Licença de Operação, para Atividade: Objeto Social de Depósito Fechado para fins 
de guarda de máquinas, equipamentos e materiais, situado na Rua Severino Luiz de França, nº 89, 
Quadra 007, Lote 001, Bairro Jardim América, Município de Cabedelo – PB. 

KALLINE DA CUNHA FALCÃO SAMPAIO – CNPJ/CPF Nº 19.495.246/0001-00 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação nº 
528/2016 em João Pessoa, 10 de março de 2016 – Prazo: 696 dias. Para a atividade de: Loteamento 
Ponta de Lucena IV – 2ª Etapa (quadras 1 a 11), no município de Lucena/PB. Na(o) -  PONTA DE 
LUCENA  Município: LUCENA – UF: PB. Processo: 2016-001357/TEC/LI-4691.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO, CALÇADOS E CON-
FECÇÃO DE ROUPAS DO ESTADO DA PARAÍBA-RUA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR, 
258 - CENTRO - JOÃO PESSOA/PB - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO. A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário, Calçados 
e Confecção de Roupas do Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca 
todos os associados, e demais trabalhadores das categorias profissionais representadas por este 
sindicato, para uma Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de abrilde 2016, 
na sede do Sindicato, Sita à Rua Desembargador Souto Maior, 258 - Centro - João Pessoa/PB, 
às 09h:00min, em primeira convocação, e não havendo quorum para instalação da assembléia, a 
mesma será instalada às 10h:00min , em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguin-
te, ordem do dia: a) leitura do Edital de Convocação; b) autorização à diretoria para celebração 
de Convenções Coletivas com as entidades sindicais patronais das correspondentes categorias 
econômicas e, se malogradas as negociações e a arbitragem, instauração de Dissídios Coletivos 
de natureza econômica; e c) fixação da Mensalidade Sindical. João Pessoa, 13 de abril de 2016. 
Márcia Jocélia Silva Leite de Andrade - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 

comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 04.05.2016 às 14h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Solon de Lucena, 26, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 03.2016, destinada a Contratação de empresa prestação de serviços 
na execução na construção de um muro de alvenaria, com a finalidade de proporcionar o fechamento 
do terreno onde se encontra o ginásio poliesportivo padrão FNDE, localizado no Conjunto Alto da 
Boa Vista no Município de Guarabira/pb. Recursos Próprios. Dotação consignada no orçamento 
vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço 
retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 14h00min e 18h00min.

Guarabira - PB, 14 de Abril de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 16-00245-2
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 007/2016, torna público que no dia 29 de abril de 2016, às 09:00 horas, na Sala da 
Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 027/2016. Objeto: Aquisi-
ção de Caixas de Proteção para Hidrômetros e Kits para Instalação de Hidrômetros, destinados as 
Gerências Regionais da CAGEPA, Estado da Paraíba.  Adquirir o edital ou obter informações na 
Sede da CAGEPA, localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João 
Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital 
poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 14 de abril de 2016.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 16:00 horas do dia 03 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de veículo tipo 
caminhão com carroceria aberta para coleta e transporte do lixo. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 14 de Abril de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 11:00 horas do dia 03 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo, com 
motorista, tipo passeio, motor 1.0,. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 36341146.
Casserengue - PB, 14 de Abril de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2016

 OBJETO: Prestação de serviços de locação de Estandes e Tendas , com objetivo de atender 
as necessidades de diversas Secretarias do Município de Patos.

 ABERTURA: 29/04/2016 ás 14h:00min (Horário Local)
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3612 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

 Patos – PB, em 14 de abril de 2016.
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016

CONTRATO Nº 111/2016 - Contratado(a): Drogafonte Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de medicamentos diversos de uso controlados diversos e de uso excepcional diversos. 
Valor Contratado: R$ 670.952,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de 
Saúde- Mat. de Consumo. Vigência: 08/04/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 08 de abril de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2016

CONTRATO Nº 116/2016 - Contratado(a): HML Comercial Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de colchões diversos. Valor Contratado: R$ 81.320,00.  Recursos: Próprios, FNDE e 
FNAS. Classificação: Diversas Secretarias- Mat. de Consumo. Vigência: 13/04/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 13 de abril de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00007/2016. OBJETO: Aquisição de Gás GLP 13kg e 

Água Mineral (botijão 20l), para atender a Secretaria de Saúde. ABERTURA: 06/04/2016 as 09:00 
horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 07/04/2016. CHRISTINA TARGINO FERNANDES. 
Secretária de Saúde.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00010/2016. OBJETO: Aquisição de Gás GLP 13KG e 

Água Mineral (botijão 20l) para atender as Secretarias da Administração Municipal. ABERTURA: 
06/04/2016 as 08:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 07/04/2016. WILMA TAR-
GINO MARANHÃO. Prefeita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

Torna público que fará realizar através de sua Pregoeira e equipe de apoio a Rua Antônio 
Caetano, 92 Centro Imaculado. Às 09h00min do dia 28 de Abril de 2016, licitação na modalidade 
Pregão Presencial tipo menor preço por item. Objeto Aquisição gêneros alimentícios não perecíveis 
e hortifrutigranjeiros com entrega parcelada para consumo da Secretaria de Saúde e suas Unida-
des. Recursos: previstos no orçamento vigente. Edital e informações encontra-se a disposição dos 
interessados na sala da CPL no endereço acima nos dias úteis das 08:00h às 12:00h. Imaculada, 
14 de Abril de 2016.Ana Jacileide da Silva – Pregoeira.

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: Aquisição de Gás 
GLP 13KG e Água Mineral (botijão 20l) para atender as Secretarias da Administração Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Araruna - PB, 07 de Abril de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: Aquisição de Gás GLP 13kg 
e Água Mineral (botijão 20l), para atender a Secretaria de Saúde; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Araruna - PB, 07 de Abril de 2016
CHRISTINA TARGINO FERNANDES 

 Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 08:30 horas do dia 29 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos (Farmácia 
Básica). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(83) 34783001.

Passagem - PB, 14 de Abril de 2016
ALESSANDRO FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 10:30 horas do dia 29 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de pneus, câmaras de ar e 
coletores. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(83) 34783001. 

Passagem - PB, 14 de Abril de 2016
ALESSANDRO FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 13:00 horas do dia 29 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Peças e Acessórios. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 . Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001.

Passagem - PB, 14 de Abril de 2016
ALESSANDRO FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Resultado da Licitação
Tomada de Preço n. 009/2015

Objeto: OBRA CIVIL PÚBLICA NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – 
UBS NESTA CIDADE DE ITABAIANA.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itabaiana, no uso 
de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após análise 
da Proposta foi apurado que a empresa: MSX CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA ME, CNPJ: 09.305.384/0001-25, foi considerada vencedora com o valor de R$ 410.463,18 
(Quatrocentos e Dez Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais, Dezoito Centavos) e a empresa: 
CONSFOR – CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA – ME, ficou em segundo lugar com o valor R$ 
412.912,44 (Quatrocentos e Doze Mil, Novecentos e Doze Reais, Quarenta e Quatro Centavos). 

Itabaiana, 14 de Abril de 2016.
MARIA JOSÉ DA SILVA LOPES

Presidente da CPL
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