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DÓLAR    R$ 3,522  (compra) R$ 3,524  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,390  (compra) R$ 3,670  (venda)
EURO   R$ 3,983  (compra) R$ 3,985  (venda)

l OMS recomenda vacina contra a dengue de indústria francesa. Página 11

l Fórum do Iphaep vai discutir arqueologia da Pedra do Ingá. Página 13

l Gêmeas com microcefalia nascem em maternidade de Campina. Página 14

l Copa Paraíba Sub-15 começa hoje com desfile e dois jogos. Página 18

Dois jovens foram deti-
dos ontem pela PM suspeitos 
de praticarem assaltos no 
Funcionários II.  PÁGINA 6
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Atos contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff foram realizados ontem em várias partes do País. 
Na Paraíba, a população fez manifestações no Centro de João Pessoa, no interior e nas rodovias.  PÁGINAs 4 e 9
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

sob o soL  O MST interditou trechos de estradas na 
divisa com PE e nos municípios de Sousa e Olho d’Água.

sob a CHUVa  Na capital, o mau tempo não afastou os 
manifestantes que realizaram ato no Ponto de Cem Réis.

NORDesTÃO Campinense e Sport deci-
dem amanhã vaga para a final.  PÁGINA 17
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bica dos Cocos atrai 
praticantes do turismo 
ecológico.  PÁGINA 24

TurISMO
Bananeiras encanta 
com suas cascatas

“Carbono” de Lenine 
no Espaço Cultural
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Esportes

20Caderno

Cantor pernambucano 
apresenta novo 
disco em show 
hoje na capital.  

PÁGINA 21

Lenine promete 
uma verdadeira 

viagem de ritmos 
em instrumentos

Paraíba

Políticas

Presídio de Segurança 
Máxima de Mangabeira 
ganha sala de estudos para 
os detentos.  PÁGINA 7

Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para o próximo 
ano prevê salário mínimo 
de R$ 946.  PÁGINA 10

Polícia em ação
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Em mensagem divulgada durante a 
54ª Assembleia Geral, que se encerrou on-
tem, a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil abordou o processo de impeachment 
da presidente Dilma Rousseff. A entidade 
defendeu na quinta-feira passada a refor-
ma política para reverter o cenário de crise 
no país. “A crise atual evidencia a necessi-
dade de uma autêntica e profunda reforma 
política, que assegure efetiva participação 
popular, favoreça a autonomia dos Poderes 
da República, restaure a credibilidade das 
instituições, assegure a governabilidade e 
garanta os direitos sociais”, diz trecho da 
mensagem.

A certa altura diz a nota da CNBB que a 
entidade acompanha o processo de impea-
chment e “espera o correto procedimento 
das instâncias competentes, respeitado 
o ordenamento jurídico do Estado demo-
crático de direito”. É uma posição sensata 
e extremamente importante, sobretudo, 
neste momento de grande tensão social. 
Os prelados brasileiros entendem que o 
país se defronta com uma conjuntura de-
safiadora. E acrescentam: “É verdade que 
escândalos dessa natureza não tiveram 
início agora; entretanto, o que se revela no 
quadro atual tem conotações próprias e 
impacto devastador. São cifras que fogem 
à compreensão da maioria da população. 
Empresários, políticos, agentes públicos 
estão envolvidos num esquema que, além 
de imoral e criminoso, cobra seu preço.”

Não há dúvida de que o Brasil vive 
dias de muita turbulência e teme-se natu-
ralmente o que possa ocorrer nas ruas tão 
logo seja divulgado o resultado da votação 
na Câmara Federal, prevista para amanhã. 

A autorização, ou não, para que o processo 
contra a presidente Dilma tenha continui-
dade poderá resultar em manifestações 
que, teme-se, não se restrinjam aos limi-
tes da convivência democrática. Os ânimos 
estão exaltados, de lado a lado, e os con-
tumazes aproveitadores dessas situações 
sempre surgem para radicalizar os movi-
mentos, pouco se importando com as con-
sequências. Ao contrário, apostam mesmo 
é no confronto, no quebra-quebra, na de-
sordem generalizada.

Não se trata de apontar culpados por 
esta difícil quadra que vivemos. Mas, é 
fora de dúvida que a classe política tem 
imensa responsabilidade em tudo isso. 
O clima de ódio que se estabeleceu entre 
os grupos pró e contra o governo conta-
minou vários segmentos da sociedade e 
hoje não seria exagero dizer que o país 
está dividido. A crise econômica, com au-
mento dos preços e do desemprego con-
tribui muito para que este acirramento se 
instale cada vez mais. Estamos à beira de 
uma explosão de manifestações de rua e 
os setores mais responsáveis, entre eles a 
Igreja, como também a imprensa, têm de 
trabalhar no sentido de recomendar bom 
senso a todos.

Não é apostando no “quanto pior, me-
lhor” que chegaremos a um bom lugar. Não 
é pela via da intolerância, muito menos da 
barbárie, que o país conseguirá superar seus 
graves problemas. Precisamos de muitas 
reformas, inclusive a política, como reforça 
a nota da CNBB, mas precisamos principal-
mente levar em conta que todas as disputas 
devem de cingir aos limites da democracia. 
Não sendo assim, seria o caos.

Editorial

 Crônica

 A palavra da CNBB

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Os dicionários

Os dicionários dormem na estante, 
protegidos pela madeira de lei e a reluzen-
te vidraça. São como vinhos. Há o ferrugi-
noso e o de suave paladar. O primeiro está 
vencido pelo tempo, as traças e os acordos 
ortográficos. Os verbetes do segundo, mais 
conservado e atual, derretem-se na língua 
como mariolas.

Assim como acontece com as garrafas de 
vinho, gosto de parar em frente a estes dois 
livros, para observá-los. Altas horas da ma-
drugada, de preferência. Atravessar suas en-
cadernações com olhos de lua. Banhar-me na 
cachoeira de suas mil e uma palavras. Deam-
bular pelas florestas de significados.

Enófilo neófito, os vinhos eu degusto 
guiando-me pela opinião de um amigo som-
melier, dentro das possibilidades do bolso, é 
claro. As palavras eu as pinço aleatoriamente 
pelo critério do estranhamento de sua estru-
tura e sonoridade, divertindo-me, ou assus-
tando-me, com o que elas dizem do mundo.

Aqui estão eles, os dicionários adormeci-
dos, tão inocentes na aparência. O que pode 
esta língua eles contêm.Pepitas brutas de 
ouro e prata. Flores e espinhos. Dependendo 
da habilidade do ourives, serão joias linguís-
ticas. Ou falsas pérolas sintáticas, despreza-
das até pelos parvos. Fragrâncias e cortes.

Para os afetos universais, busco os vocá-
bulos do dicionário novo, cujos significados 
traduzem com mais propriedade a situação 
do mundo, também o coração e a mente das 

pessoas. São melhores de comunicar e ex-
pressar – termos que quase não sei diferen-
ciar, apesar de tantos sinônimos e definições.

Para as desafeições, inclino-me para 
o velho dicionário como quem pretende 
abrir o livro da safadeza na página quatro. 
No entanto, suas palavras corrosivas di-
luem as sutilezas do mundo, causam-me re-
pulsa. O que me permito hoje é deitar olhos 
de chuva sobre a capa, mantendo o sol das 
mãos longe do miolo.

Isto me faz lembrar o segundo livro da 
Poética de Aristóteles, cujas páginas foram 
envenenadas por um monge copista, na biblio-
teca secreta de uma abadia beneditina medie-
val, para que os enclausurados e os futuros 
leitores não conhecessem o poder transfor-
mador do riso. Está lá, em “O nome da rosa”.

Imaginamos ser fácil incinerar o léxicon 
antigo, livrando-nos, assim, da tentação de 
empunhar suas diáfanas páginas, de papel-
-bíblia, como armas brancas. Adagas infalí-
veis, capazes de ceifar com um golpe certeiro 
as mais ilibadas reputações, exitosas no pla-
no material e de ideias contrárias às nossas.

Em verdade vos digo que as palavras 
que ali jazem -como belas adormecidas 
pela tinta- têm sua etimologia na forja ma-
ligna que todo âmago de alma possui. São 
partes integrantes do ser. Mesmo que ja-
mais tenham sido vistas ou auscultadas, 
têm ânsia de vulcão; querem, podem vir à 
tona, e explodir à toa.

              

Aqui estão eles, os dicionários adormecidos, tão inocentes na aparência. 
O que pode esta língua eles contêm. Pepitas brutas de ouro e prata.”

 

A marca dos ‘Anos de Chumbo’ 
em escolas estaduais de João 
Pessoa vem esmaecendo, fe-
lizmente. Depois da Presiden-
te Médici, que se tornou Esco-
la João Goulart, a Escola Costa 
e Silva adotou novo ‘layout’ à 
sua história: Escola Estadual 
Manoel Lisboa de Moura, ex-
-dirigente comunista. E 2o14, 
o então governador Jacques 
Wagner trocou Emillio Garra-
ztazú Médici pelo guerrilheiro 
Carlos Marighella.

“Estratégias para a inclu-
são de Surdos: educação, 
ciência e tecnologia”. 
Eis o tema do encontro 
que reunirá professores, 
intérpretes de Libras e 
alunos surdos no Centro 
de Biotecnologia da UFPB, 
segunda-feira. Com foco 
na inclusão acadêmica, o 
encontro tem um suporte 
digital: o site www.osurdo-
cientista.com e a página no 
Facebook de igual nome.  

“João Pessoa não pode ser Sucupira”. 
Do vereador Raoni Mendes (DEM), não 
sem ironia, relacionando a gestão mu-
nicipal ao folclórico personagem Odo-
rico Paraguaçu, de “O Bem-Amado”, 
para se referir ao que chama de “falta 
de planejamento e improviso”.

NÃO É AqUI

ENTRE CAUTELA E INDECISÃO

INCLUSÃO SOCIAL

UNInforme

OS NúMEROS

CPI DO FUTEBOL

A IMAGEM DE PROBLEMA E O PROBLEMA DE IMAGEM

A maioria de 54% pró-Dilma no Nordeste, na 
pesquisa Vox Populi, ratifica um reduto de segu-
rança que o PT possui na região – nas eleições de 
2014, ela teve maioria dos votos totais por aqui 
– 71,66%. Os programas sociais do governo, hoje 
minguados de recursos, são ainda um forte aliado 
à imagem do partido. A propósito, 54 parece ser 
um número positivo para a presidente: foi eleita 
com pouco mais de 54 milhões de  votos. 

‘Forças ocultas’ no Sena-
do quiseram livrar o ex-
-presidente da CBF, Ricardo 
Teixeira, e o atual dirigente 
da entidade, Marco Polo Del 
Neto, de depor na CPI do Fu-
tebol, presidida pelo senador 
Romário Faria (PSB). O pre-
sidente Renan Calheiros de-
terminou nova votação dos 
requerimentos, mas relatório 
apresentado na CCJ contraria 
a decisão e recomenda a ma-
nutenção da convocação.

O PMDB está cauteloso quanto à punição a deputados e filiados da legenda que permaneceram no apoio à 
presidente Dilma Housseff. Tanto é assim que na reunião da bancada na Câmara dos Deputados, a maior, 
com 67 cadeiras, a maioria decidiu pelo “sim” ao impeachment, porém não ‘fechou questão’, para não expor 
dissidentes – ficariam ameaçados de expulsão – entre os quais os deputados-ministros Marcelo Castro 
(Saúde), Mauro Lopes (Aviação Civil) e Celso Pansera (Ciência e Tecnologia), que já reassumiram o mandato 
para votar a favor da presidente. O senador José Maranhão defende punição aos parlamentares.

Os problemas de funcionamento 
constatados pelo Conselho Regional 
de Medicina (CRM) no Ortotrauma, 
em Mangabeira (foto), parecem não 
ter sensibilizado à gestão munici-
pal quanto à gravidade da situação. 
Tanto é assim, que o secretário de 
Saúde de João Pessoa, Adalberto 
Fulgêncio, deu uma declaração esta-
pafúrdia ontem, segundo a qual o problema do Trauminha, como é chamado o complexo hospitalar, 
é de imagem, de marketing, e avisou: está em curso, na prefeitura, um “plano de comunicação” 
para divulgar melhor a unidade de saúde. Problema de imagem? De fato, a imagem do Trauminha 
está bem arranhada aos olhos da opinião pública, que ouviu, estarrecida, os conselheiros do CRM 
afirmarem que havia baratas na enfermaria e um sem-número de outros problemas relacionados à 
falta de higiene – é sintomático que até a lavanderia estivesse fechada, de acordo com o relatório, 
e faltasse lençol de cama, deficiência esta que impedia pacientes incapacitados de tomar banho. É 
mais que problema de imagem, secretário, é problema de gestão – aliás, esta é conclusão do CRM, 
que afirmou haver um “clima de guerra” dentro da unidade, em referência à tensão gerada entre 
pacientes e profissionais de saúde, afora a disputa por aparelhos entre os primeiros. No Trauminha, 
pela óbvia relação entre espaço físico e objeto, falta o que não deveria: medicamentos e outros 
acessórios de uso corrente em hospitais. Sem partidarização, o olhar técnico do conselho legitima 
o que salta aos olhos de todos: há uma crise instalada àquela unidade de saúde. O Trauminha é a 
própria imagem do problema.  
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Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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MPF denuncia ex-prefeito e vereador 
por desvios superiores a R$ 250 mil
Fraude ocorreu na licitação 
para construção de USF 
em São Francisco

O Ministério Público 
Federal (MPF) em Sousa 
(PB) denunciou o ex-pre-
feito do município de São 
Francisco (PB) José Ro-
frants Lopes Casimiro por 
fraude de procedimento 
licitatório, lavagem de di-
nheiro e desvio de recursos 
públicos federais destina-
dos à construção de unida-
de básica de saúde no mu-
nicípio. Os recursos foram 
obtidos por meio do Con-
vênio 5581/2005, firmado 
com a Fundação Nacional 
de Saúde em Mato Grosso 
do Sul (Funasa-MS).

A denúncia também 
é contra os membros da 
Comissão Permanente de 
Licitação do município 
(CPL), Luís Magno Bernar-
do Abrantes (presidente), 
Arisnaldo Casimiro Morei-
ra e Maria Nailda Gabriel 
do Nascimento, e o admi-
nistrador da empresa “fan-
tasma” Constrói – Materiais 
e Serviços LTDA, Renato 
Soares Virgínio, conheci-
do como “Renato Garajau”, 
que é vereador em Sousa.

Em 2 de maio de 2008, 
o então prefeito Rofrants 
Casimiro dispensou ile-
galmente o procedimento 
de licitação para favore-
cer a empresa “fantasma” 
de Renato Soares Virgínio. 
Depois, com auxílio da Co-
missão Permanente de Li-
citação, ambos falsificaram 
uma série de documentos 
públicos para justificar aos 
órgãos de controle a con-
tratação ilegal. Conforme 
verificou-se, nunca houve 
o procedimento licitató-
rio e os autos existentes 
são uma montagem docu-
mental produzida para dar 
“ares de legalidade” à cons-
trução da unidade básica 
de saúde do município.

Diversos indícios com-

Foto: Divulgação-MPF

provam a inexistência do 
procedimento licitatório, 
como a ausência de assina-
turas, de identificação com-
pleta dos agentes públicos, 
do termo de abertura do 
processo administrativo, 
devidamente autuado e pro-
tocolado, além da ausência 
de projeto básico, que de-
veria anteceder a realiza-
ção do procedimento licita-
tório. A suposta realização 
de vários atos administra-
tivos numa mesma data, 
ou datas muito próximas, é 
outro indício que compro-
va a montagem da licitação 
que não ocorreu.

Os crimes cometidos 
na contratação ilícita da 
Constrói e na falsificação 
dos documentos tiveram 
como único objetivo o des-
vio de recursos públicos. 
Apesar de a obra ter sido 
concluída, os recursos 
repassados por meio do 
Convênio 5581/2005 não 
foram utilizados com essa 
finalidade, tendo sido inte-
gralmente desviados.

A Constrói – Materiais e Ser-
viços LTDA é empresa constituída 
em nome de laranjas, ocultando no 
papel a existência do seu real pro-
prietário e sócio-administrador, Re-
nato Soares Virgínio. As investiga-
ções constataram que foram feitos 
depósitos no valor de R$ 49.723,78 
e R$ 78.725,02 em conta-corrente 
pertencente a uma ex-noiva de Re-
nato Virgínio. A ex-noiva do vere-
ador denunciado afirmou que a 
conta-corrente dela foi usada várias 
vezes pelo ex-noivo para movimen-
tação de altas quantias em dinheiro.

Conforme a denúncia, o desvio 
dos recursos que foram diretamente 
sacados dos caixas do Banco do Bra-
sil, junto à quantia que passou pela 
conta-corrente da ex-noiva de Rena-
to Virgínio, somaram R$ 252.953,69. 
Todos os valores foram recebidos 
pela empresa Constrói, mas nada foi 
executado por ela.

outras prefeituras 
Segundo o Tribunal de Contas 

do Estado da Paraíba (TCE-PB), a 
Constrói – Materiais e Serviços LTDA 
faturou, em obras junto a outras pre-
feituras do Estado, R$ 14.723.111,51, 
sem registrar nenhum operário da 
construção civil em seus quadros e 
sem efetuar os lançamentos contá-
beis alusivos às receitas e despesas, 
inexistindo compras ou pagamen-
tos de fornecedores que justifiquem 
o faturamento e a realização das 
obras. Além do mais, não foram 
adquiridos bens pela empresa, nem 
mesmo máquinas, equipamentos, 
veículos, tratores e demais ativos ne-
cessários à execução das obras.

Crimes 
O MPF pede a condenação do 

ex-prefeito Rofrants Casimiro pelo 
crime de dispensar a licitação da 
construção do posto de saúde fora 
das hipóteses previstas na Lei de Li-
citações. Ele também cometeu o cri-
me de desvio de recursos públicos no 
valor de R$ 252.953,69 em proveito 
próprio ou alheio e ainda praticou 

crime de lavagem de dinheiro, con-
forme a Lei no. 9.613/98 (Lei de La-
vagens de Capitais). Para Renato 
Soares Virgínio, representante da 
empresa Constrói – Materiais e Ser-
viços LTDA, o MPF pede condenação 
pelos seguintes crimes: concorrer 
e beneficiar-se, em prejuízo da Fa-
zenda Pública, da dispensa da licita-
ção; desviar em proveito próprio ou 
alheio a quantia de R$ 252.953,69 e 
também por lavagem de dinheiro.

Os denunciados Luís Magno 
Bernardo Abrantes, Maria Nailda 
Gabriel do Nascimento Oliveira e 
Arisnaldo Casimiro Moreira devem 
responder por falsificação de docu-
mentos públicos, crime cuja pena é 
de 2 a 6 anos e multa.

Diante disso, o Ministério Pú-
blico Federal requer a aplicação da 
pena privativa de liberdade, a fixa-
ção do valor mínimo para reparação 
dos danos orçados em R$ 252.953,69 
e a aplicação da perda de cargo, em-
prego, função pública ou mandato 
eletivo dos réus.

Empresa é constituída em nome de laranjas

Ex-prefeito de São Francisco, Rofrants Casimiro, e vereador em Sousa, Renato Garajau, devem responder ao MPF por fraude, lavagem de dinheiro e desvio de recursos

Gestores de todos os ór-
gãos públicos paraibanos de-
vem remeter ao Tribunal de 
Contas da Paraíba, até o pró-
ximo dia 10 de maio, a folha 
de pessoal de março de 2016 
para um cruzamento de da-
dos, em âmbito nacional, des-
tinado a verificar acumulação 
irregular de cargos públicos e 
recebimento de remuneração 

acima do teto constitucional.
A determinação atende 

ao acordo de cooperação fir-
mado ano passado, entre os 
cortes de contas do Brasil e 
Tribunal de Contas da União, 
para promover, por meio de 
auditorias coordenadas, le-
vantamentos sobre a situação 
de governança no setor públi-
co brasileiro. 

O conselheiro substituto, 
Antônio Vieira Filho, relator 
do processo que trata de ins-
peção in loco, realizada pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
no município de Cabedelo – no 
que tange doações onerosas 
de áreas públicas pertencen-
tes ao patrimônio municipal, 
e que resultou na suspensão 

de todos os atos por meio de 
Medida Cautelar, resolveu tor-
nar sem efeito a decisão sin-
gular e notificar o gestor para 
promover a adequação dos 
documentos de avaliação às 
normas legais, como forma de 
elidir as pendências. A ques-
tão será decidida na sessão do 
próximo dia 28. 

TCE-PB solicita folha de 
pessoal a gestores da PB

Relator libera permuta 
para áreas públicas 

CRUZAMENto DE DADoS

CAbEDElo

A Prefeitura de Santa 
Rita tem prazo de 15 dias 
para apresentar justificati-
vas e corrigir itens impug-
nados no edital 01/2016, 
relativo a concurso público 
promovido pelo município. O 
certame, com oferta de 152 
vagas em cargos para a área 
de Educação, está suspenso 
por decisão monocrática do 
conselheiro Fábio Nogueira, 
referendada pela 1ª Câmara 
do Tribunal de Contas da Pa-
raíba, e publicada na edição 
1459, de 15/04/2016, do 
Diário Oficial Eletrônico.

Na decisão, o conselheiro 
determina a citação ao pre-
feito Severino Alves Barbosa 
Filho para no prazo de cinco 
dias remeter ao Tribunal có-
pia do ato de suspensão devi-
damente publicado. E, em 15 
dias, fazer “prova da devida 
retificação” por meio do envio 
de cópia da publicação do edi-
tal no Diário Oficial.

Como o edital de convo-
cação é a primeira fase ex-
terna do concurso, a medida 
cautelar, conforme explica o 
conselheiro, “é mecanismo 
adequado para impedir as 
nefastas consequências dos 
defeitos denunciados pelos 
peritos do TCE-PB, porquan-
to, direitos dos candidatos 
ainda não foram lesados, es-
tando no momento apenas 
sob ameaça”.

E enumera, em seguida, 
diversas falhas levantadas 
pela Auditoria, entre as quais 
se destacam: “ Divergência no 
quantitativo de vagas para o 
cargo de professor da Edu-
cação Básica II apresentado 
no preâmbulo; ausência de 
prazo mínimo a separar a pu-
blicação do edital no Diário 
Oficial Eletrônico e o início do 
período de inscrição, inviabi-
lizando o conhecimento pré-
vio do certame; vagas para 
portadores de necessidades 

especiais obrigatoriamente 
na zona Rural, situação que 
poderá dificultar/inviabilizar 
o seu preenchimento”.

Identificou-se, também, 
que há coincidência entre os 
prazos para divulgação dos 
gabaritos e recurso. “O subi-
tem 4 do capítulo III, informa 
que a organizadora do certa-
me divulgará os gabaritos das 
provas em 72 (setenta e duas) 
horas e o item 1 do capítulo IV 
propaga que o encerramen-
to do prazo recursal se dá 3 
(três) dias úteis após o encer-
ramento da prova”. Significa, 
na prática, que “o prazo re-
cursal poderá estar expirado 
no mesmo instante da divul-
gação do gabarito”.

O conselheiro Fábio No-
gueira recomenda, por fim, 
que a administração/organi-
zação do concurso “deve dis-
ponibilizar também por meio 
virtual o acompanhamento 
dos atos do processo seletivo”.

Prefeitura tem prazo de 15 dias 
para retificar edital de concurso

SANtA RItA Tribunal julga 
procedentes 
ADIs ajuizadas 
pelo MPPB

Cinco ações diretas de 
inconstitucionalidade (ADI), 
ajuizadas pelo Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), 
foram julgadas procedentes 
pelo Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB), em 
sessão realizada na última 
quarta-feira (13). Na sessão, 
o MPPB foi representado 
pelo 2º-subprocurador-geral 
de Justiça, Valberto Cosme 
de Lira, já que o procurador-
-geral de Justiça, Bertrand de 
Araújo Asfora, se encontrava 
em viagem administrativa a 
Brasília (DF).

As ações julgadas proce-
dentes pelo Pleno do Tribu-
nal de Justiça foram contra 
os municípios de Cabaceiras, 
Lagoa Seca, Mari, Mogeiro e 
São Miguel de Taipu. Todas 
as ações, segundo Valberto 
Lira, “buscaram a declaração 
de inconstitucionalidade de 
leis que asseguravam a con-
tratação de servidores sem 
concurso público”.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de abril de 2016

Políticas

Manifestantes enfrentam chuva 
em ato contra o impeachment

A chuva torrencial que 
caiu em João Pessoa ontem 
não intimidou as cerca de 
2.500 pessoas (número for-
necido pelos organizadores 
do movimento) que se re-
uniram em frente ao Liceu 
Paraibano para se manifesta-
rem contra o que consideram 
golpe à democracia do País. 
O ato fez parte de uma jor-
nada nacional de manifesta-
ções, que se intensificam para 
pressionar os deputados fe-
derais nos últimos momentos 
que antecedem a votação do 
impeachment de Dilma Rou-
sseff pela Câmara dos Depu-
tados, que acontece amanhã.

Munidos de capas e 
guarda-chuvas, os manifes-
tantes se concentraram por 
volta das 15h no Liceu e se-
guiram em direção ao Ponto 
de Cem Réis, onde o ato foi 
finalizado. Diferente de ou-
tras mobilizações que ocor-
reram desde a aprovação do 
processo de impeachment 
por parte do presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB), a de ontem contou 

Centenas de pessoas 
percorreram as ruas do 
Centro de João Pessoa

Feliphe Rojas
Especial para A União

Em defesa do mandato da presidente Dilma, manifestantes buscam pressionar deputados federais na votação deste domingo

com um número menor de 
lideranças políticas.

Uma dessas lideranças 
era o pré-candidato a prefei-
to de João Pessoa pelo Parti-
do dos Trabalhadores (PT), 
Charliton Machado. O ex-pre-
sidente do partido no Estado 

afirmou que, independente 
do resultado da votação de 
domingo, a luta continuará. 
“Importante nesse momen-
to é que nós estamos aten-
tos, vigilantes em defesa da 
constituição brasileira, da 
democracia, dizendo que não 

vamos nos render aos golpis-
tas, aos ataques àquilo que 
nós lutamos que foi essa es-
trutura democrática brasilei-
ra desde a década de 60, 80. 
Então vamos à luta domingo, 
segunda, independente do 
resultado que sair de lá. O 

povo vai estar nas ruas lutan-
do pelo Estado Democrático 
de Direito”

O estudante de Letras 
Vernáculas, Wolgrand Andra-
de, foi um dos muitos mani-
festantes que não se enqua-
dravam no estereótipo “pão 

com mortadela” imputado 
por pessoas favoráveis ao 
impeachment. “Eu não rece-
bi dinheiro para estar aqui. 
Isso é uma imagem que a 
direita quer colocar para de 
certa forma enfraquecer este 
movimento em defesa da 
democracia. O pessoal dos 
movimentos estão aqui mais 
pelo espírito dos trabalhado-
res e pela Justiça do que por 
um interesse econômico ou 
algo que extrapole a realida-
de do trabalhador”, opinou.

Tabajaras no ato
O índio Carlinhos Taba-

jara discursou em nome do 
povo indígena. Ele acredita 
que a retirada de Dilma da 
presidência abrirá caminho 
para outros grupos políticos 
interessados em acabar com 
os direitos dos índios. “Esse 
golpe vem para eles levanta-
rem estrutura para acabarem 
com os nossos direitos. Hoje 
eles dizem no Congresso Na-
cional que no Nordeste não 
tem índio. Nós fomos ataca-
dos, invadidos e por isso nós 
misturamos nossa feição e 
nossa miscigenação. Mas nós 
conhecemos nossa história, 
que nossos ancestrais passa-
ram para nós. Quero que vo-
cês gravem os políticos que 
são contra nós, no Senado, 
na Câmara”, enfatizou.

FOTO: Ortilo Antonio

A cidade de Sousa 
sediou manifestações 
em defesa do gover-
no da presidente Dilma 
Roussef e contra o pro-
cesso de impeachment 
que tramita na Câmara 
dos Deputados. A mo-
bilização foi organizada 
por filiados ao PT, sin-
dicalistas, profissionais 
liberais e integrantes do 
Movimento dos Sem-Ter-
ra e foi intitulada de Mo-
vimento Frente Brasil.

As manifestações 
começaram no acampa-
mento Emílio Zapata nas 
Várzeas de Sousa, às 7h, 
às margens da BR-230. 
Os manifestantes percor-
reram trecho da BR-230 
e chegaram às ruas cen-
trais de Sousa. Muitos er-
guiam bandeiras do Par-
tido dos Trabalhadores e 
vestiam a cor vermelha 
do PT e o verde e amare-
lo da bandeira brasileira.

A mobilização teve 
como ponto culminan-
te uma série de pro-
nunciamentos realiza-
dos em um palanque 
improvisado nas proxi-
midades do Calçadão, 
no centro da cidade.

O advogado Fran-
cisco Waldomiro Go-
mes, mais conhecido 
como Chiquinho do 
PT, fez uma avaliação 
positiva do manifesto 
nas ruas de Sousa e 

afirmou que as mobi-
lizações acontecem no 
País inteiro.

“A cidade de Sousa 
não poderia deixar de 
estar inserida nessas mo-
bilizações pelos rincões 
do País. Temos que fazer 
o contraponto contra os 
setores da mídia golpis-
ta. Ficamos satisfeitos 
com o apoio dado pela 
população. Muita gente 
participou e esperamos 
que a nação esteja aten-
ta a essa ameaça real de 
golpe”, disse.

O presidente do di-
retório municipal do PT 
da cidade de Sousa, Ne-
guinho de Laércio, par-
ticipou da marcha pelas 
ruas da cidade, mas foi 
notada a ausência de 
vereadores do partido 
durante a realização do 
manifesto. Os vereado-
res Lafayete Gadelha, do 
PT, e Edvaldo Pordeus, 
também do Partido dos 
Trabalhadores, não com-
pareceram ao evento e 
nem sequer justificaram 
suas ausências.

O advogado César 
Nóbrega, um dos orga-
nizadores do manifesto, 
disse que “serão sérios 
os impactos nas políticas 
sociais voltadas para a 
população mais carente, 
caso o golpe se confirme 
em Brasília. O povo vai 
sentir na pele as primei-
ras ações na opção de 
poder que se apresen-
ta”, afirmou.

Mobilização reúne 
defensores de Dilma

EM SOUSA

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

Militantes do MST (Mo-
vimento dos Sem-Terra) in-
terditaram rodovias federais 
na Paraíba provocando con-
gestionamentos, transtornos  
aos motoristas e também 
confrontos em alguns dos 
pontos de bloqueios. Os pro-
testos ocorreram em várias 
rodovias do País.

O ato foi em protesto 
contra o processo de impea-
chment da presidente Dilma 
Rousseff (PT), que desde o 
início de ontem é discutido 
no Plenário da Câmara dos 
Deputados. A manifestação 
na Paraíba aconteceu nas ro-

dovias federais BR-101, na di-
visa com o Estado de Pernam-
buco; km 460 da BR-230 na 
cidade de Sousa e no trecho 
da BR-361, na altura do km 
57 na cidade de Olho d’Água.

As interdições começa-
ram por volta das 9h e durou 
cerca de duas horas e meia. 
Durante esse tempo não foi 
permitida a passagem de ne-
nhum veículo, nem mesmo 
caminhões com cargas pere-
cíveis. Em nenhum momento 
surgiram ambulâncias.

Motoristas de cami-
nhões, ônibus e ocupantes de 
veículos parados na BR-101, 
nos dois bloqueios da Polícia 
Rodoviária Federal, protesta-
vam contra a manifestação. 

Um empresário, que preferiu 
não se identificar, disse que 
tinha que chegar ao aero-
porto de Recife até meio-dia 
para pegar o avião e viajar 
para São Paulo. “Isso é um 
absurdo. Cadê meu direito 
de ir e vir”.

Cláudia Medeiros havia 
saído de Campina Grande, em 
carro fretado, por volta das 
7h30 com destino a Recife, 
onde teria consulta marcada 
para as 10h. “Estou com muita 
dor na perna que está cirur-
giada, com pino e platina. “Não 
sou contra o protesto e sim da 
forma como ele é feito”, disse. 
Em outro veículo estava uma 
idosa de quase 100 anos.

O bloqueio da BR-101 

aconteceu no km 121, na di-
visa com Pernambuco e foi 
promovido por cerca de 30 
famílias, representando apro-
ximadamente 150 pessoas 
acampadas há mais de 10 
anos no assentamento Ouro 
Verde, localizado em Caaporã.

Segundo policiais ro-
doviários que estiveram no 
local, cerca de cinco veículos 
foram depredados, porque 
queriam passar pelo local 
sem permissão. 

O local escolhido pelos 
manifestantes fica na divi-
sa com Pernambuco onde 
estão os postos fiscais dos 
dois estados – PB/PE e que 
apresenta grande movi-
mento de caminhões.

MST interdita rodovias na Paraíba
PROTESTO

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Motoristas impedidos de trafegar ficaram cerca de 2h30 parados, e protestaram contra o cerceamento ao direito de ir e vir

FOTO: Evandro Pereira



Suspeitos de assaltos são 
detidos após perseguição 
e troca de tiros na capital
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Objetivo da ação foi inibir 
fraudes relacionadas aos 
sistemas antipoluentes

Operação fiscaliza veículos pesados
PRF, IBAMA E INMETRO

Uma força-tarefa en-
volvendo agentes da Polícia 
Rodoviária Federal, Ibama 
e Inmetro da Paraíba foi 
realizada durante todo o 
dia de ontem nos postos da 
PRF, com o objetivo de ini-
bir as fraudes relacionadas 
aos sistema antipoluente, 
como no caso do Arla 32, 
evitar a poluição ambien-
tal e fiscalizar a velocidade 
dos veículos.

Os alvos da operação 
foram veículos pesados, 
tais como caminhões e ôni-
bus fabricados a partir de 
2012, que são obrigados a 
utilizar o aditivo Arla 32. 
Segundo o policial rodovi-
ário Inocêncio Nóbrega, o 
aditivo acrescentado junto 
ao catalizador do veículo 
evita a produção de po-
luentes no ar. “A quantida-
de de óxido de carbono fica 
completamente zero”,  es-
clarece.

Ele explicou que as em-
presas estão adulterando e 
também não usam o aditi-
vo, burlando o sistema do 
caminhão. O produto custa 
em torno de R$ 70 e é ven-
dido em qualquer posto de 
venda de combustível.

Rodrigo Escarião, ana-
lista e agente ambiental 
federal do Ibama, informou 
que o trabalho dos agentes 
na operação foi basicamen-
te verificar a utilização do 
Arla 32 - agente redutor lí-
quido e, com isso, evitar a 
poluição do ar pelo carbo-
no expelido pelos veículos.

Enquanto isso, os agen-
tes do Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia estiveram na 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

operação para verificar se 
o cronotacógrafo está cer-
tificado pelo Inmetro. Paulo 
Roberto, agente tecnológico 
do instituto, disse que é re-
alizada uma verificação me-
trológica para saber se os 
postos de selagem conve-
niados com o órgão federal 
estão seguindo os padrões 
exigidos.

Somente no período 
da manhã muitos veículos 
pesados foram inspeciona-
dos pelos agentes dos três 
órgãos no posto da PRF em 
Mata Redonda, município 
de Alhandra. A adulteração 

do Arla 32 provocou a apre-
ensão de vários veículos, 
que somente foram libera-
do após a regularização do 
aditivo.

Saiba mais
Arla 32 é um reagen-

te que é usado juntamente 
com o sistema de Redução 
Catalítica Seletiva (SCR) 
para reduzir quimicamente 
as emissões de óxidos de ni-
trogênio presentes nos ga-
ses de escape dos veículos a 
diesel. O Arla 32 é uma solu-
ção a 32,5% de ureia de alta 
pureza em água desminera-

lizada que é transparente, 
não tóxica e de manuseio 
seguro. Ele não é explosivo, 
nem inflamável nem danoso 
ao meio ambiente. 

O Arla 32 é classificado 
como produto de categoria 
de risco mínimo no trans-
porte de fluidos. Não é um 
combustível, nem um aditi-
vo de combustível e precisa 
ser utilizado em um tanque 
específico em seu veículo 
diesel SCR. O abastecimento 
é feito de forma semelhante 
ao diesel. Se você derramar 
Arla 32 em suas mãos, basta 
lavá-las com água.

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), Polícia Militar (PM) e Polí-
cia Civil (PC) realizaram trabalho 
conjunto ontem, que acarretou 
em cinco prisões. No município 
de São Bento, os agentes rodo-
viários federais juntamente com 
uma guarnição do Bope da Polí-
cia Militar abordaram uma mo-
tocicleta Honda CG 125 portan-
do placa aparente pertencente 
a outra motocicleta emplacada 
em São Bento. 

Através dos sinais de identi-
ficação do veículo, descobriu-se 
que na verdade a motocicleta 
tratava-se de  uma Honda Titan 
Azul de 1997 sem primeiro em-
placamento, mas registrada no 
estado de São Paulo. O preso foi 
conduzido à Delegacia da Polícia 
Civil de São Bento e responderá 
pelo crime de receptação, pre-
visto pelo Código Penal.

Já em Mato Grosso/PB, os 
agentes abordaram uma cami-
nhonete  VW/Saveiro  com pla-
cas de Mossoró/RN. Em consultas 
aos sistemas policiais, foi verifi-
cado que o veículo apresentava 

queixa de roubo na data de 28 
de novembro de 2007, na cida-
de de Mossoró, e portava placas 
pertencentes a outro veículo.  
No mesmo comando, uma moto-
cicleta com placas de São Bento 
foi abordada, porém seus sinais 
identificadores estavam supri-
midos, impossibilitando sua real 
identificação. Os veículos e os 
presos foram encaminhados à 
Delegacia da Polícia Civil de Ca-
tolé do Rocha e apresentados ao 
delegado de plantão.

Ainda durante a manhã, no 
município de  Piancó/PB,  na BR361, 
Km84, agentes da PRF e da Polí-
cia Civil abordaram um GM Corsa 
de placas aparentes de São Paulo. 
Após verificação dos sinais identifi-
cadores, foi constatado que o au-
tomóvel apresentava ocorrência de 
furto referente a um Corsa de Ba-
rueri /SP. O detido foi encaminhado 
à Delegacia de Polícia de Piancó, 
onde foi lavrado o flagrante.

Prisão preventiva
Agentes da Polícia Rodoviá-

ria Federal e da Polícia Militar 

cumpriram um mandado de pri-
são preventiva expedido após a 
apreensão de aproximadamen-
te 50kg de maconha ocorrido 
na quinta-feira (14) no posto da 
PRF de São Mamede, na BR-230. 
No porta malas de um veículo, 
os agentes policiais encontra-
ram duas caixas contendo di-
versos tabletes de maconha. O  
entorpecente vinha da cidade 
de Patos e seguia rumo a Per-
nambuco.

O mandado de prisão pre-
ventivo foi expedido após inves-
tigação e diligências realizadas 
pela Polícia Civil da cidade de 
Patos que apontaram um  sus-
peito residente em Malta/PB 
como fornecedor do entorpe-
cente apreendido.  

Com essa prisão, as forças 
policiais juntamente com a Jus-
tiça conseguiram desbaratar um 
esquema que vinha já há algum 
tempo dominando a região de 
Patos. Se condenado pelo crime 
de tráfico de drogas, o preso de 
41 anos poderá cumprir até 15 
anos de prisão.

Ação conjunta recupera motos 
e carros adulterados na Paraíba

PRISÃO EM FLAGRANTE

Davison Eliziario
Especial para A UNIÃO

A Prefeitura de João Pes-
soa tem um prazo de 20 dias 
para realização de estudo de 
viabilidade e apresentação de 
uma proposta para realização 
de um novo projeto do Termi-
nal de Integração no Valentina 
Figueiredo. O prazo foi con-
cedido pelo 2º promotor de 
Justiça de Defesa do Meio Am-
biente e do Patrimônio Social 
de João Pessoa, João Geraldo 
Carneiro Barbosa.

Um novo terminal no 
bairro é objeto do Inquérito 
Civil Público 022/2014 que 
está em tramitação no Minis-
tério Público da Paraíba e diz 
respeito a uma reclamação 
formulada por Manoel Inácio 
Neto, representante da comu-
nidade do Valentina Figueire-
do, junto à Prefeitura. Ele não 
obteve êxito e passou a fazer 
a reclamação no Ministério 
Público, que deu encaminha-
mento ao pleito formulado.

O objeto do inquérito con-
siste na mudança do Terminal 
de Integração do Valentina Fi-
gueiredo devido ao aumento 
populacional e comprometi-

mento da mobilidade urbana 
do bairro. Na última audiên-
cia realizada sobre o assunto, 
a Prefeitura apresentou um 
projeto-base de construção de 
um terminal no local onde hoje 
existe um campo de futebol.

A sugestão dos morado-
res é que o terminal seja feito 
em um terreno maior, que fica 
próximo a uma perimetral 
que está para ser construída. 
Segundo ele, há documentos 
que provam que este terreno 
também pertence a Prefeitura. 

João Geraldo alertou que 
a Prefeitura e a Semob devem 
pensar no que é melhor para 
o futuro, porque não adianta 
fazer o terminal em um lugar 
onde surgirão os mesmos pro-
blemas e que seja agregado no 
contexto geral de mobilidade 
urbana.

A Prefeitura assumiu o 
compromisso de apresentar 
um novo estudo sobre um ter-
minal de integração no Valen-
tina em área que tangencie a 
futura via Perimetral Sul. A Se-
mob pediu um prazo, que foi 
concedido pelo MP, para fazer 
estudos sobre a propriedade 
do terreno, a viabilidade e o 
projeto da Perimetral Sul.

PMJP tem 20 dias para 
apresentar novo projeto 

TERMINAL DO VALENTINA

Amostras foram coletadas dos veículos para verificação do aditivo

Durante a operação, os agentes do Ibama verificaram a utilização do Arla 32, agente redutor líquido que evita a poluição do ar pelo carbono expelido pelos veículos 

FOTOS: Evandro Pereira



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de abril de 2016

Menores suspeitos de assaltos 
são detidos após perseguição
Ação policial aconteceu na 
BR-101 e teve até troca de 
tiros com os adolescentes

Perseguição, troca de tiros 
e queda de moto terminam na 
detenção de dois jovens suspei-
tos de praticarem, pelo menos, 
três assaltos no Bairro Funcio-
nários II, em João Pessoa. 

A detenção da dupla foi 
feita por uma guarnição da 
Polícia Militar na BR-101, em-
baixo de uma passarela sobre 
a rodovia de acesso. Os dois 
jovens caíram da moto após 
colidir o veículo com a mureta, 
pularam a grade de proteção e 
o objetivo era correr com des-
tino ao Bairro das Indústrias.

Um dos policiais que par-
ticiparam da operação disse 
que eles receberam a informa-
ção de que uma dupla em uma 
moto estava praticando assal-
to. Ao chegarem ao Funcioná-
rios II avistaram os jovens na 
moto e iniciaram a persegui-
ção. “Tudo começou próximo 
ao local dos assaltos. Persegui-
mos a dupla pela comunidade 
Taipa e ruas do Costa e Silva 
até aqui na estrada”, disse o 
policial. Os dois rapazes foram 
identificados como menores 
de idade. Um deles, ferido na 
queda, foi conduzido para 
o Hospital de Emergência e 
Trauma e o outro para a Dele-
gacia de Menores. A ação dos 
policiais foi alvo de aplausos 
do grande número de pessoas 
que se aglomerou no local da 
ocorrência.

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

FotoS: Evandro Pereira

Policiais militares 
do 14º Batalhão apre-
enderam 11 armas de 
fogo e prenderam três 
homens que possuíam 
mandados de prisão em 
aberto.

Os integrantes da 
3ª Companhia, da cida-
de de Pombal, recebe-
ram informações sobre 
um local onde ocorria 
venda de armas e rea-
lizaram diligências que 
confirmaram a denún-
cia. A ação ocorreu na 
última quinta-feira (14).

Os policiais foram 
ao sítio Ponteiras e 
prenderam o proprietá-
rio da casa, um senhor 
de 59 anos, que guar-
dava sete espingardas 
de vários calibres, dois 
revólveres calibres 32 e 
38 e ainda munições de 
calibres diversos. O ho-
mem foi encaminhado 
à delegacia, onde foi 
autuado por posse ile-
gal de arma de fogo.

Na área da 1ª Com-
panhia, na cidade de 
Sousa, policiais foram 
mobilizados por causa 
de uma tentativa de 
homicídio. Após as bus-
cas, os policiais conse-
guiram apreender duas 
espingardas na casa de 
um suspeito que fugiu. 
As armas foram entre-
gues na delegacia.

Mandados de prisão
Ainda na quinta-

-feira, policiais militares 
do 14º Batalhão pren-
deram três homens que 
possuíam mandados de 
prisão em aberto, dois 
por homicídio qualifi-
cado e um em virtude 
de não pagamento de 
pensão alimentícia. As 
prisões ocorreram nas 
cidades de Sousa, Na-
zarezinho e São José da 
Lagoa Tapada.

Catolé do Rocha
Dois homens que 

portavam uma arma 
de fogo e outro que 
possuía que tinha man-
dado de prisão foram 
presos por homens do 
12º Batalhão de Polícia 
Militar, nas cidades de 
Catolé do Rocha e Ria-
cho dos Cavalos.

As duas primeiras 
prisões ocorreram em 
Riacho dos Cavalos. Dois 
homens foram abor-
dados durante ronda 
policial e com eles fo-
ram encontrados uma 
pistola 380 e munições. 
Os dois foram detidos e 
conduzidos à delegacia

Em Catolé do Ro-
cha, houve a terceira 
prisão. Desta vez de um 
homem que tinha um 
mandado de prisão em 
aberto por furto.

PM apreende 11 armas 
de fogo e prende três

No SERtÃo

Policiais da Delegacia de 
Defraudações e Falsificações 
(DDF) de João Pessoa pren-
deram em flagrante a vende-
dora autônoma Leidiane de 
França Rodrigues, 24 anos, 
e o marido dela, o vendedor 
de artigos militares, Josenil-
do dos Santos Rodrigues, 38 
anos. Os dois são suspeitos 
de praticar o ‘golpe da troca 
de cartão’.

De acordo com as investi-
gações, o casal natural do Rio 
de Janeiro praticava o golpe 
na hora que ia vender suple-
mentos vitamínicos. “Leidia-
ne oferecia os produtos nas 
casas dos clientes e convencia 
as vítimas a pagar as compras 
usando cartões de crédito ou 
débito. Nessa hora ela usava 
uma maquineta que captu-
rava as senhas dos cartões. 
Depois disso trocava os car-
tões por outros e as vítimas 
envolvidas pela conversa dela 
não notavam o golpe”, disse o 
delegado titular de Defrauda-
ções e Falsificações, Lucas Sá.

De posse dos cartões e se-
nhas das vítimas, a vendedora 
autônoma realizava várias 
compras em poucas horas. Ela 
tinha pressa porque sabia que 
as vítimas podiam descobrir 
as fraudes e bloquear os car-
tões. Durante o depoimento, 
a vendedora autônoma con-
firmou que na tarde da última 
quarta-feira (13) teria feito 
compras em valores superio-
res há R$ 6 mil usando a se-
nha e o cartão de uma vítima. 
Além dessa pessoa, a polícia 
identificou outra que caiu 
no golpe do casal. No cartão 
dessa vítima eles compraram 

mais de R$ 4 mil. O cartão 
foi apreendido com o casal na 
tarde da quinta-feira (14) e os 
produtos que foram compra-
dos por eles também. Entre os 
itens estavam relógios, roupas 
de grife, utensílios domésti-
cos e materiais de construção. 
Os suspeitos foram levados 
até um dos estabelecimentos 
comerciais onde foram rea-
lizadas as últimas compras. 
O casal foi identificado pelos 
vendedores como sendo as 
pessoas que compraram pro-
dutos que somaram R$ 1,3 mil 
e pagaram usando cartão de 
crédito.

Na casa dos suspeitos 
foram apreendidos vários 
equipamentos e produtos 
adquiridos de maneira frau-
dulenta. O casal foi ouvido 
na delegacia e depois enca-
minhado para o Instituto de 
Polícia Científica da Paraíba 
(IPC), onde foi submetido 
aos exames de corpo de de-
lito. Depois, Leidiane foi en-
caminhada para o Presídio 
Feminino Julia Maranhão e 
Josenildo, para o Presídio do 
Roger, ambos em João Pes-
soa, onde aguardarão pelas 
sentenças da Justiça. 

As ações de prevenção e 
repressão qualificada realiza-
das pelas forças de Segurança 
Pública resultaram em uma 
queda de 6,7% no registro 
de assassinatos ocorridos em 
território paraibano no pri-
meiro trimestre de 2016. São 
menos 27 Crimes Violentos 
letais Intencionais (CVLI) em 
relação ao mesmo período do 
ano passado, quando aconte-
ceram 405 crimes desse tipo. 
Os números são do Núcleo de 
Análise Criminal e Estatística 
(Nace) da Secretaria da Se-
gurança e da Defesa Social 
(Seds).

De acordo com o Nace, 
em termos percentuais, a 
área de Princesa Isabel foi 
a que registrou a maior re-
dução (50%) no índice de 
assassinatos no primeiro tri-
mestre de 2016, entre as dez 
das 20 Áreas Integradas de 
Segurança Pública (Aisp), de-
finidas pela Lei Complemen-
tar 111/2012 (Lei da Com-
patibilização). Os índices de 
João Pessoa caíram 8,3% e 
23,2%, respectivamente nas 
áreas Norte e Sul. Também 
registraram quedas as Aisp 
de Alhandra (38,7%), San-
ta Rita (26,7%), Itaporanga 
(23%), Itabaiana (16,7%), 
Patos (15%), Cajazeiras 
(12%) e Guarabira (5,6%). 

Para o secretário de 
Segurança e Defesa Social, 
Cláudio Lima, a redução 
de homicídios no trimes-
tre acompanha a tendência 
do Estado, que em quatro 
anos consecutivos apresen-
tou redução de assassinatos 
com números que foram de 

1.680, em 2011, para 1.502 
no ano passado. “Focamos 
na gestão por resultados e 
integração das forças poli-
ciais para a redução de cri-
mes contra a vida e também 
contra o patrimônio, por 
meio do uso de prevenção e 
repressão qualificada e ain-
da de Inteligência Policial, 
com responsabilidade terri-
torial para os gestores das 
áreas integradas, que pla-
nejam ações específicas de 
acordo com o território em 
que atuam. Nesse período, 
também tivemos prisões de 
quadrilhas de assaltantes e 
também traficantes desarti-
culadas, do Litoral ao Sertão 
da Paraíba”, frisou. 

Transparência
Para os CVLI, a metodo-

logia de contagem utilizada 
pelo Nace é a multifonte, de 
maneira que vários órgãos 
contribuem com informa-
ções sobre esses crimes para 
a criação de um banco de da-
dos único. Ao mesmo tempo 
em que a Polícia Militar in-
forma os dados preliminares 
das ocorrências, o Instituto 
de Polícia Científica (IPC) 
repassa ao setor a lista de 
cadáveres provenientes de 
morte violenta. Já a Polícia 
Civil complementa as infor-
mações por meio de dados 
de inquéritos policiais. Por 
fim, todos os documentos 
recebidos são conferidos em 
um processo de convalidação 
de dados.

Os dados são disponibi-
lizados trimestralmente no 
endereço www.paraiba.

Casal que praticava o 
golpe do cartão é preso

PB mantém redução de 
assassinatos em 2016

Na casa dos 
suspeitos foram 
apreendidos 
vários 
equipamentos 
e produtos

A perseguição policial, que começou no Funcionários II, terminou em baixo de uma passarela, na BR-101, com os dois adolescentes detidos. Um deles ficou ferido e foi 
levado para o Hospital de Trauma, o outro foi para a Delegacia de Menores da capital
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Penitenciária Máxima ganha sala 
de aula construída por apenados
Equipamento será o local 
de estudo dos detentos 
da unidade prisional

A Secretaria de Estado 
da Administração Peniten-
ciária (Seap) inaugurou, na 
tarde da última quinta-feira 
(14), na Penitenciária de Se-
gurança Máxima Desembar-
gador Geraldo Beltrão, em 
Mangabeira, uma nova sala 
que passa a funcionar dentro 
do Programa Cidadania é Li-
berdade, desenvolvido pela 
Gerência Executiva de Res-
socialização da Seap. A sala, 
uma iniciativa desenvolvida 
em parceria com a Secreta-
ria Estadual da Educação, foi 
construída com mão de obra 
dos próprios detentos e ser-
virá como local de estudo.

A cerimônia contou com 
a participação de autorida-
des, educadores, diretores de 
unidades, agentes peniten-
ciários e dos reclusos que, a 
partir de agora, ganham um 
equipamento fundamental 
para a prática da educação. O 
secretário executivo da Seap, 
Agamenon Vieira, que repre-
sentou o secretário Wagner 
Dorta, falou da magnitude 
de mais esta conquista para 
o sistema penitenciário: "A 
inauguração de um ambiente 
como este é de suma impor-
tância para a vida destas pes-
soas, pois vai ajudá-los a ter 
uma qualificação, proporcio-
nando a eles possibilidades 
de voltar ao seio familiar com 
novos propósitos de vida e 
com uma bagagem educacio-
nal que possibilite a inserção 
no mercado de trabalho".

O gestor acrescentou 
que o Governo do Estado 
vem desenvolvendo ações 
que possibilitem a melho-
ria da qualidade de vida dos 

apenados. “Agora é a vez de 
vocês colaborarem e abra-
çarem esta oportunidade 
tão especial e importante 
e, assim, praticarmos a soli-
dariedade e a esperança da 
transformação em nossas 
vidas", conclamou. 

O diretor da unidade, 
João Sitônio, por sua vez, res-
saltou que a sala tem uma 
biblioteca com livros doados 
pelo Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê) e está 
trabalhando para implemen-
tar a remissão de pena por 
meio da leitura e anunciou 
que em breve haverá um Nú-
cleo de Educação a Distância. 
Sobre o novo espaço, Sitônio 
ressaltou: "A educação é, sem 
sombra de dúvidas, um dos 
maiores instrumentos de 
transformação social e esta, 
além da função primordial 
do ensino, traz a simbologia 
da ressocialização através 
do trabalho, uma vez que foi 
construída com o trabalho 
dos próprios estudantes que 
irão utilizá-la".

No final do evento, o re-
cluso José Márcio da Silva 
cantou uma música em ho-
menagem à professora Maria 
da Penha, que é responsável 
pela educação dos apenados 
da Máxima de Mangabeira.

o Governo do 

Estado vem 

desenvolvendo 

ações que possi-

bilitem a melhoria 

da qualidade de 

vida dos apenados

A Polícia Militar da Paraíba, 
por meio do Programa Educacio-
nal de Resistência às Drogas e Vio-
lência (Proerd), realizou, na quin-
ta-feira e ontem, ações educativas 
de combate ao mosquito Aedes 
aegypti no bairro de Mangabeira, 
em João Pessoa.

As ações foram realizadas 
pela Ronda Proerd e pelas Escolas 
Estaduais Maria de Fátima e Rita 

Miranda Henriques, e contou com 
a ajuda dos agentes de saúde do 
Posto de Saúde da Família (PSF) lo-
cal e agentes da Semob. 

Entre as ações, foram entre-
gues panfletos com informações 
sobre o combate ao Aedes, as 
crianças das escolas fantasiaram-
se de mosquitos e abordaram os 
carros no sinal falando da impor-
tância da prevenção e da respon-

sabilidade de toda a sociedade 
nessa luta.

O Proerd é um programa im-
portante na prevenção à crimi-
nalidade. Por intermédio dele, os 
policiais atuam ministrando aulas 
e palestras nas escolas públicas e 
particulares, falando para crianças 
de todas as idades sobre a impor-
tância de se manterem longe das 
drogas e da violência.

PM realiza ação educativa de 
combate ao Aedes aegypti em JP

As crianças das escolas de Mangabeira fantasiaram-se de mosquitos e participaram das ações realizadas no bairro

FOTO: Secom-PB

Hospital de CG
pede doações 
de livros e 
brinquedos

Uma campanha do Hos-
pital Universitário Alcides 
Carneiro (Huac), da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), está arreca-
dando livros e brinquedos 
para a ala pediátrica, que 
conta com 34 leitos de Pedia-
tria Geral e 10 leitos de Can-
cerologia Pediátrica.

De acordo com o supe-
rintendente do HUAC, Home-
ro Rodrigues, as enfermarias 
estão sempre ocupadas com 
crianças não só de Campi-
na Grande, mas também de 
outros municípios. “Geral-
mente são crianças oriun-
das de famílias carentes e 
que, por conta da doença, 
se submetem a prolongados 
períodos de internação hos-
pitalar”, explica.

Os itens servirão para o 
entretenimento das crianças 
durante a permanência no 
hospital. As doações podem 
ser entregues no HUAC, além 
da Secretaria de Recursos Hu-
manos (SRH), localizada no 
prédio da Reitoria da UFCG. 
As pessoas que estiverem in-
teressadas em visitar o setor 
de Pediatria podem agendar 
um horário através do tele-
fone (83) 2101-5526.

Hoje é comemorado 
o Dia Mundial da Voz.  De 
acordo com Cecília Caval-
canti, coordenadora do setor 
de fonoaudiologia do Com-
plexo de Pediatria Arlinda 
Marques, que integra a rede 
hospitalar do Estado, por 
meio da voz nos expressa-
mos e nos comunicamos e 
para algumas pessoas a voz 
também é o instrumento de 
trabalho, a exemplo de can-
tores, jornalistas, radialistas, 
professores, dentre outros. 

Ela alerta que ao iden-
tificar sintomas como rou-
quidão, voz fraca, voz forte 
ou cansaço ao falar por mais 
de 15 dias deve-se procurar 
o fonoaudiólogo. “No Ambu-
latório do Arlinda Marques 
atendemos ao público infantil 
de zero a 16 anos e meio de 
idade. Geralmente as crian-
ças apresentam rouquidão e 
dor ao falar por gritarem, fa-
larem alto e se esquecem de 
beber a quantidade adequada 
de água. Nosso atendimento 
acontece de segunda a sex-
ta nos horários da manhã e 
tarde, de forma lúdica e em 
parceria com a família. Vi-
sando sempre o bem-estar, e 

Especialista alerta sobre os cuidados com a voz
NO Dia MuNDial 

Paulo Cosme
Especial para A União

o mais rápido e melhor prog-
nóstico”, destacou. 

Sobre a voz
A voz é o nome dado para 

o som feito com o uso das 
cordas vocais, seja pra falar, 
cantar, gritar, e etc. São neces-

sários três mecanismos para 
gerar a voz humana: os pul-
mões, as pregas vocais da la-
ringe e os articuladores, como 
a língua, dentes, e os lábios. 

É produzido um fluxo 
de ar pelo pulmão, que é ex-
pulso pelo diafragma e passa 

pelas pregas vocais. Elas fa-
zem uma vibração e trans-
formam esse ar em pulsos 
sonoros. Já os músculos da 
laringe são responsáveis por 
ajustar a duração e a tensão 
das pregas vocais, que ade-
quam a altura e tom da voz. 

Por fim, o som é articulado e 
filtrado pelos articuladores.

Dependendo da emoção 
que a pessoa transmite, o tom 
da voz pode ser alterado de 
diferentes formas, seja para 
demonstrar raiva, surpresa, 
ou felicidade.

Dicas para cuidar da voz

u Abra bem a boca para falar.

u Procure falar suave.

u Fale pouco quando não sentir que sua voz está boa. Não adianta falar baixinho, você pode estar fazendo esforço 
      do mesmo jeito.

u Não tente cantar mais forte do que os outros.

u Evite cantar quando estiver rouco.

u Evite cantar se estiver resfriado.

u Quando sentir secreção na garganta procure retirá-la sem fazer força e sem fazer som (pigarrear).

u Beba muita água (12 copos de água natural por dia). Você poderá saber se está tomando água suficiente observando  
      a cor da urina que deve ser clara.

u Tenha uma alimentação saudável, leve, não condimentada.

u Evite competir sua voz com o barulho ou com as vozes das outras pessoas. Espere sua vez de falar.

u Durante a fala procure manter a postura reta para que a voz saia mais suave.

u Quando falar ao telefone, faça de conta que o ouvinte está ao seu lado.

u Evite: gelado, álcool, fumo e ambiente poluído.

u Cuide bem de sua saúde como um todo, pois qualquer problema no seu corpo pode influenciar na produção de sua voz.
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Governo realiza oficinas e atualiza 
mapa turístico dos municípios da PB
Ação atende novas diretrizes 
do Programa Regionalização 
do Turismo do MTur

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Turis-
mo e Desenvolvimento Eco-
nômico, atendendo as novas 
diretrizes do Programa Re-
gionalização do Turismo do 
Ministério do Turismo, está 
realizando, desde o final de 
março, oficinas de atualiza-
ção do Mapa Turístico e Cate-
gorização dos Municípios.

As oficinas estão abertas 
a todos os municípios, mas só 
poderão fazer parte do Mapa 
aqueles que estiverem dentro 
dos critérios mínimos exigidos 
pelo MTur que são: possuir ór-
gão responsável pela pasta de 
turismo (Secretaria, Fundação, 
Coordenadoria, Departamen-
to, Diretoria, Setor, Gerência), 
destinar dotação para o turis-
mo na Lei Orçamentária Anual 
(ano referência 2015) e  pre-
feito e/ou dirigente municipal 
de turismo, deve assinar um 
Termo de Compromisso, con-
forme modelo disponibilizado 
pelo MTur e Estado, se compro-
metendo em realizar as ações 
necessárias, aderindo, com isso, 
de forma espontânea e formal 
ao Programa de Regionalização 
do Turismo e à Região Turística.

O objetivo geral do Pro-
grama de Regionalização é 
apoiar a gestão, a estruturação 
e a promoção do turismo no 
País, de forma regionalizada 
e descentralizada. Segundo a 
gerente executiva do Desen-

volvimento do Turismo do 
Estado, Alessandra Lontra, 
as oficinas estão sendo bem 
aceitas e compreendidas, mas 
alguns municípios tiveram di-
ficuldades, pois não possuem 
a documentação necessária 
e por isso deixarão de entrar 
no Mapa. “Infelizmente não se 
adequaram a uma solicitação 
que foi feita há três anos pelo 
MTur. Hoje estamos aqui para 
fazer valer o que foi solicitado 
no passado”, explicou Lontra.

Esta é uma ação nacional 
que está acontecendo nos 26 
estados brasileiros e no DF, 
com a mesma metodologia. Os 
interlocutores estaduais foram 
qualificados e certificados pelo 
MTur e pela Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap), 
que usaram a metodologia de 
processo participativo como 
ferramenta para auxiliar nas 
oficinas e que facilita o enten-
dimento de todos e com a par-
ticipação de todos.

O secretário de Estado do 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, Laplace Guedes, 
aprovou a metodologia da ca-
tegorização e disse que este 
é um critério também para a 
revisão das normas do Minis-
tério do Turismo para repas-
se de recursos para estados e 
municípios. “Ela é mais um ins-
trumento para a tomada de de-
cisão, para essa otimização de 
distribuição de recursos, tendo 
em vista o pouco orçamento 
que a atividade turística tem 
hoje no País, tanto em âmbito 
federal, quanto no estadual e 
no municipal”, afirmou.

Cerca de 100 professores e ges-
tores da 1ª Gerência Regional de 
Educação (GRE), em João Pessoa, 
encerraram, ontem, mais uma etapa 
de formação da metodologia Liga 
pela Paz. A ação, promovida pelo 
Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Educação 
(SEE), trabalha o enfrentamento da 
violência, com foco na melhoria da 
convivência escolar, colaborando, 
assim, com o crescimento dos índices 
de aprendizagem.

De acordo com a coordenadora 
regional da formação no polo Nor-
deste, Maíse Cordeiro, o evento en-
volve a formação inicial de gestores 
e professores, para que depois eles 
passem pelo acompanhamento pe-
dagógico, formação continuada e 
avaliação de resultados da metodo-
logia. “Todas as gerências regionais 
de educação do Estado já passaram 
por essa formação, agora chegou a 
vez das escolas que estão na região 
de João Pessoa”, destacou.

A formação é voltada aos alu-
nos do 6º e 7º anos do Ensino Funda-
mental. “Trabalhamos a regulação 
emocional e o ensinar da condição 
humana, além de passar ensina-
mentos sobre autonomia e com-
petência emocionais para gestores 
e professores”, explicou a coorde-
nadora regional. O material peda-
gógico da formação é baseado em 

Participação de professor e gestor
formação da Liga peLa paz em João pessoa

Nos dias 19 e 20, a formação será realizada com a equipe pedagógica da Educação

dois eixos: social e emocional.
A professora Lisângela Caval-

canti, da Escola Maria de Lourdes de 
Araújo, em Tibiri 2, Santa Rita, foi 
uma das participantes da formação. 
“A iniciativa foi muito gratificante, 
porque nos ajuda a refletir sobre o 
trabalho em sala de aula, que deve 
ser voltado não só ao conteúdo pro-
gramático, mas também ao respei-
to ao ser humano e à inteligência 
emocional”, disse. Para a gestora 
da mesma escola, Walquíria de 
Lourdes Moura Pereira, o aprendi-
zado da Liga pela Paz é muito pro-
dutivo. “Nos ajuda a melhorar a 
gestão e a relação entre o ambien-

te escolar e as famílias”, comentou. 
Nos dias 19 e 20, a formação será 

realizada com a equipe pedagógica 
da Secretaria de Estado da Educação. 

Liga pela paz
A metodologia Liga pela Paz co-

meçou a ser trabalhada nas escolas 
estaduais da Paraíba em 2013. Pri-
meiro, a formação foi direcionada 
aos professores e alunos do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental. Depois, 
o foco foi nas famílias dos estudan-
tes. Agora, a ação é destinada ao 6º 
e 7º anos. Os alunos e professores do 
8º e 9º anos serão os próximos bene-
ficiados com a formação.

foTo: Secom-PB

As indústrias paraiba-
nas que têm benefícios do 
Fundo de Apoio ao Desen-
volvimento Industrial da 
Paraíba (Fain) terão até a 
próxima segunda-feira (18) 
para fazer o requerimento 
de um novo regime especial 
de tributação na Secretaria 
de Estado da Receita (SER). 
A Lei 10.608, publicada em 
dezembro de 2015 no Diá-
rio Oficial do Estado, es-
tabeleceu um prazo de até 
120 dias para que todas 
as indústrias beneficiadas 
pelo Fain realizem um novo 
requerimento junto à re-
partição fiscal mais próxi-
ma do domicílio do estabe-
lecimento com a respectiva 
documentação.

Novo requerimento
Segundo a Receita Es-

tadual, o novo requerimen-
to visa garantir a seguran-
ça jurídica dos benefícios 
concedidos, atualizar o 
cadastro das indústrias be-
neficiadas, ampliar os me-
canismos de controle da 
Receita Estadual, bem como 
fazer a necessária padroni-
zação das indústrias bene-
ficiadas perante a Gerência 
de Tributação da Receita 
Estadual.

Para o secretário de Es-
tado da Receita, Leonilson 
Lins de Lucena, o prazo de 
até 120 dias para dar en-
trada no requerimento do 
regime especial do Fain foi 
longo para que as indús-
trias tomassem ciência da 
Lei 10.608 e, assim, provi-
denciassem os documentos 

necessários exigidos no ato 
do requerimento na repar-
tição fiscal. Contudo, o se-
cretário executivo alertou 
para os riscos que as indús-
trias correm, caso não reali-
zem o requerimento dentro 
do prazo estipulado. 

“As empresas que não 
realizarem o requerimento 
dentro do prazo limite de 
18 de abril poderão ter dois 
tipos de problemas. As in-
dústrias que não tinham re-
gime do Fain, antes de 18 de 
abril deste ano,vão perder o 
beneficio, pois vão retroa-
gir ao regime de tributação 
anterior ao período da nova 
data de recadastramento, 
enquanto as empresas que 
atualmente têm regime 
do Fain, caso não façam o 
requerimento, também fi-
carão sem poder usufruir 
do regime especial após 18 
de abril. O objetivo da Lei 
10.608 é tão somente garan-
tir a segurança jurídica des-
sas indústrias, ou seja, uma 
proteção para os contribuin-
tes continuarem usufruindo 
do regime especial do Fain”, 
esclareceu.

Esclarecimento
Em fevereiro deste ano, 

a diretoria do Centro das In-
dústrias do Estado da Paraí-
ba (Ciep) participou de uma 
audiência de esclarecimen-
to, no Gabinete da Receita 
Estadual, sobre os procedi-
mentos, quais documentos 
eram necessários e de como 
deve ser feito o novo reque-
rimento para o Regime Es-
pecial do Fain.

Prazo para adesão de 
indústrias vai até 2ª feira

novo regime especiaL do fain Prorrogadas 
inscrições para 
dois prêmios 
da Educação

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
prorrogou as inscrições para 
os prêmios Escola de Valor 
e Mestres da Educação até 
a próxima quarta-feira (20). 
Nos últimos cinco anos, os 
prêmios Escola de Valor e 
Mestres da Educação con-
templaram 57.785 servi-
dores, entre professores e 
demais profissionais de edu-
cação. Ao todo, foram inves-
tidos R$ 103.673.132,58.

Os prêmios chegam à 6ª 
edição e têm como objetivos 
fomentar, selecionar, valo-
rizar e premiar as práticas 
pedagógicas e experiências 
administrativas que, compro-
vadamente, tenham alcança-
do sucesso no enfrentamento 
dos desafios no processo en-
sino-aprendizagem.

O prêmio Escola de Va-
lor contempla com o 14º sa-
lário todos os funcionários 
das escolas premiadas: ges-
tores, técnicos, merendei-
ras, professores, porteiros, 
vigias entre outros. Já o prê-
mio Mestres da Educação 
possibilita que professores 
com projetos premiados se-
jam beneficiados com o 14º 
salário. Caso estes professo-
res estejam lotados em es-
colas já contempladas com 
o Prêmio Escola de Valor, 
eles também receberão o 
15º salário. Para serem con-
templados, os projetos ins-
critos precisam atender aos 
critérios previstos no edital 
e atingir pontuação mínima  
igual a 7,0 (sete).

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
e Secretaria Executiva de Esta-
do de Segurança Alimentar e 
Economia Solidária, realizou, 
de terça-feira (12) até ontem, 
as Oficinas Participativas de 
Segurança Alimentar e Nutri-
cional nas regiões de Sousa 
e Pombal, contemplando 30 
municípios. O tema central foi 
a elaboração do Plano Esta-
dual de Segurança Alimentar e 
Nutricional da Paraíba.

As oficinas visam diag-
nosticar e mapear as deman-
das e dificuldades de cada 

território na área de seguran-
ça alimentar, sobretudo, le-
vantar propostas para a cons-
trução do Plano. Participaram 
das oficinas 140 agentes de 
diversos segmentos da so-
ciedade civil, povos tradicio-
nais, assentados da Reforma 
Agrária, Pastoral da Criança, 
Sindicatos Rurais, Paróquias, 
Assessoria Técnica de Exten-
são Rural (Ater), Assessoria 
Técnica Social e Ambiental 
(Ates), Quilombolas, estudan-
tes dos cursos de Engenharia 
Ambiental e Nutrição, além 
dos gestores públicos.

O ciclo segue agora para 

a região do Litoral Norte, no 
município de Rio Tinto. O 
evento conta com a parceria 
do Centro de Ação Cultural 
(Centrac), Câmara Intersecre-
tarial de SAN (Caisan) e Con-
selho Nacional de Segurança 
Alimentar (Consea).

De acordo com a coorde-
nadora técnica da Assessoria 
Técnica Social e Ambiental 
(Ates) Maria Elza Gomes, 
do município de Triunfo, a 
realização dessa oficina traz 
um espaço importante para 
as famílias camponesas que 
têm uma luta diária em torno 
da agroecologia.

Atividades são realizadas para 
elaboraborar Plano Estadual

segurança aLimenTar e nuTricionaL

No período de 1º de janei-
ro a 11 de abril de 2016 (14ª se-
mana epidemiológica de início 
de sintomas), na Paraíba, foram 
notificados 21.168 casos pro-
váveis de dengue. Em 2015, no 
mesmo período, registrou-se 
4.660 casos, evidenciando um 
aumento de 354,24%.  No mes-
mo período deste ano, foram 
1.371 casos notificados como 
suspeita de chikungunya, com 
a notificação de seis óbitos sus-
peitos de chikungunya nos mu-
nicípios de Monteiro (1), Aroei-
ras (1), João Pessoa (1), São José 
do Umbuzeiro (1), Soledade (1) 
e Santa Cecília (1). Ainda foram 

notificados 1.249 casos como 
suspeita de zika vírus. De acor-
do com o boletim, foram 19 óbi-
tos notificados como suspeita 
de dengue, sendo um confirma-
do (Monteiro); seis descartados 
e 12 seguem em investigação. 
Atualmente, existem três Uni-
dades Sentinelas do zika ví-
rus implantadas, sendo uma 
em Bayeux; uma em Campina 
Grande e uma em Monteiro.

De acordo com a Portaria 
GM Nº 204, de 17 de feverei-
ro de 2016, ficou definido que 
todo óbito suspeito de chikun-
gunya deve ser informado, 
imediatamente, à Secretaria 

de Estado da Saúde (SES) e 
permanece a orientação de 
que todo caso suspeito deve 
ser notificado. Além disso, a 
partir do dia 17 de fevereiro 
de 2016, ficou instituída a no-
tificação obrigatória para to-
dos os casos suspeitos de zika 
vírus, por meio da Portaria GM 
Nº 204. Nos casos suspeitos de 
zika vírus em gestante e óbitos 
suspeitos de zika, as Secreta-
rias Municipais de Saúde de-
vem comunicar em até 24 ho-
ras à Secretaria de Estado da 
Saúde: CIEVS 9-8828-2522 e 
Núcleo de Doenças Transmis-
síveis Agudas - 3218-7493.

Saúde divulga novo boletim com 
notificações de casos prováveis

dengue, chikungunya e zika
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Atos pró-Dilma fecham rodovias

Atos contra o impeach-
ment da presidente Dilma 
Rousseff foram realizados 
ontem em diversas partes do 
País. No Pará, cerca de 300 jo-
vens integrantes do Movimen-
to dos Sem-Terra (MST) blo-
quearam a rodovia BR-155, 
em Eldorado dos Carajás, no 
sul do Pará. Além do ato con-
tra o impeachment, os mani-
festantes também protestam 
contra a impunidade do cha-
mado massacre de Eldorado 
dos Carajás. Em 1996, nes-
se local, 19 sem-terra foram 
mortos por policiais militares 
durante o cumprimento de 
uma ordem de reintegração 
de posse. O número de ma-
nifestantes foi estimado pela 
Polícia Rodoviária Federal. 
O grupo está acampado nas 
margens da estrada com a ro-
dovia totalmente bloqueada 
entre Eldorado e Marabá, o 
trânsito está sendo desviado 
por estradas vicinais.

Na região Sul, manifes-
tantes da Frente Brasil Popu-
lar paralisaram seis rodovias 
federais no Paraná. O bloqueio 
mais próximo de Curitiba já 
foi desmobilizado e aconteceu 
no quilômetro 100 da BR-277, 
que liga a capital paranaense 
a Ponta Grossa. Cerca de cem 
manifestantes do Movimento 
Popular de Moradia interrom-
peram os dois sentidos da ro-
dovia, entre as 6h e as 8h, pro-
vocando congestionamento 
de cerca de dez quilômetros. 
Os outros cinco pontos se-
guem ocupados por manifes-
tantes do MST, sem previsão 
de liberação. A maior manifes-
tação reúne cerca de mil pes-
soas em Nova Laranjeiras, no 

PROCESSO DE IMPEACHMENT

Da Agência Estado

De Norte a Sul do País 
ocorreram manifestações
em defesa da presidente

O ministro da Fa-
zenda, Nelson Barbosa, 
reiterou hoje (15) que a 
expectativa do governo 
para solucionar o pro-
blema da dívida dos es-
tados é a aprovação do 
Projeto de Lei Comple-
mentar 257. A proposta 
prevê alongamento em 
20 anos do prazo para 
pagamento da dívida 
e abatimento opcional 
de 40% extras na par-
cela, desde que os esta-
dos se comprometam a 
fazer ajuste fiscal. Mas, 
desde que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
concedeu liminar a San-
ta Catarina mudando o 
cálculo dos juros, mais 
estados têm buscado a 
via judicial.

“O fato de outros 
estados entrarem [na 
Justiça] não torna a 
questão mais urgente. 
O primeiro pedido [de 
Santa Catarina] torna 
a questão urgente”, 
afirmou Barbosa. O mi-
nistro, que tem procu-
rado ministros do STF 
para discutir o assunto, 
disse que recebeu sina-
lização de que a Corte 
pode julgar o assunto 
em 27 de abril. Na ma-
nhã desta sexta, Bar-
bosa esteve mais uma 

vez no Supremo, para 
reunir-se com a ministra 
Cármem Lúcia.

O ministro disse 
que o governo está 
“atento” e “procuran-
do ajudar” o endivida-
mento dos estados com 
a União. Para ele, a so-
lução ideal é que o Pro-
jeto de Lei 257 tenha 
trâmite rápido no Con-
gresso. “Foram apre-
sentadas mais de 200 
emendas. Estamos dia-
logando com os gover-
nadores e com o relator 
[do projeto]. A ideia é 
que seja aprovado o 
mais rápido possível, 
tão logo seja supera-
do o impasse político”, 
declarou. Enviada ao 
Congresso no dia 22 de 
março, a proposta de 
renegociação tramita 
em regime de urgência 
e aguarda apreciação 
no plenário da Câmara 
dos Deputados.

Os estados de San-
ta Catarina, do Rio 
Grande do Sul e de Mi-
nas Gerais conseguiram 
liminares mudando o 
cálculo dos juros no 
STF. Outras unidades 
federativas entraram 
com ações envolvendo 
as dívidas: Alagoas, Rio 
de Janeiro, São Paulo 
e Pará. Na quarta-fei-
ra (13), a cidade Bauru 
(SP) também foi ao STF.

Governo quer aprovar 
logo lei sobre dívidas

RENEGOCIAÇÃO

Mariana Branco
Da Agência Brasil

oeste paranaense, na altura do 
quilômetro 476 da BR-277.

Em Florianópolis, inte-
grantes do MST bloquearam 
dois pedágios na BR-116, no 
Norte de Santa Catarina, nes-
ta manhã. Aproximadamente 
230 pessoas participaram do 
ato, que faz parte da Jornada 
de Lutas e ocorre em todos os 
estados do Brasil. Conforme 
a PRF, ainda há protestos nas 
cidades de Monte Castelo, no 
Norte, e Correia Pinto, na Ser-
ra. Nauro José Velho, integran-
te da direção do MST, explicou 
que “esta sexta é um dia de 
luta pela terra, pela democra-
cia e contra o golpe”. Às 18h, 
os trabalhadores sem terra 
irão se reunir no Centro de 
Florianópolis para o encontro 
Cultura pela Democracia, que 
tem mais de 10 mil confirma-
dos na página oficial.

Ainda na região, duas 

caminhadas estão sendo rea-
lizadas em Porto Alegre, co-
mandadas por movimentos 
sociais, como Fetraf e MST, 
além de manifestantes ligados 
à Central Única dos Trabalha-
dores (CUT). Eles estão reu-
nidos em frente ao palácio do 
governo estadual e prometem 
ato no centro às 17h.

 Em Belo Horizonte, cer-
ca de 600 pessoas participa-
ram nessa sexta-feira de ato 
contra o impeachment da 
presidente Dilma Rousseff 
(PT) na Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG). 
Além de alunos, também fize-
ram parte do protesto profes-
sores e integrantes do corpo 
técnico da escola, conforme 
informações do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Ins-
tituições Federais de Ensino 
(Sindifes-MG). “Apesar do sol 
forte estávamos todos firmes 

na luta contra o golpe que 
está em curso no País”, dis-
se a coordenadora-geral do 
sindicato, Cristina del Papa. 
Professores dos cursos de 
Direito, Comunicação e Enge-
nharia fizeram discursos de 
apoio ao governo.

Na quinta-feira (14) à 
noite, juristas e integrantes 
do Ministério Público fizeram 
ato também em favor da pre-
sidente na área externa da As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais. No final da tarde, par-
ticipantes de movimentos fa-
voráveis ao impeachment de 
Dilma estacionaram veículos 
próximos ao local da manifes-
tação. Houve bate-boca entre 
assessores de deputados que 
apoiam a presidente e repre-
sentantes de movimentos 
contrários ao governo. A Po-
lícia Militar foi chamada para 
conter o tumulto.

Em Porto Alegre, os gaúchos foram às ruas  protestar contra o impeachment da presidente Dilma 

FOTO: Pedro Antonio Heinrich/Agência Free Lancer-Estadão

Em entrevista coletiva, 
após apresentação dos argu-
mentos de defesa da presi-
dente Dilma Rousseff no ple-
nário da Câmara, o ministro 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU), José Eduardo Cardo-
zo, admitiu que o governo 
pode apresentar novas ações 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) questionando o pro-
cesso conduzido pela Casa. 
Um dos pontos que já está 
no alvo de Cardozo é a expo-
sição do jurista Miguel Reale 
Júnior, que o antecedeu na 
tribuna, para expor os pon-
tos do pedido que culminou 
no processo.

“Vamos analisar a acusa-
ção do jurista Miguel Reale Jú-
nior”, afirmou. Cardozo disse 
que a AGU vai pedir as notas 
taquigráficas para analisar o 
discurso. Reale Júnior falou 
sobre Operação Lava Jato e 
contas de 2014. O argumento 
da defesa de Dilma é que, ape-
sar do STF ter negado todas 
as liminares apresentadas 
pela defesa na sessão extraor-
dinária da Corte, que seguiu 
até a última madrugada, a 
Corte reforçou que os objetos 
da denúncia estão limitados 

aos seis decretos suplemen-
tares e aos pagamentos relati-
vos ao Plano Safra, que foram 
classificados como pedaladas 
fiscais. “Se entendermos que 
existe alguma questâo que 
exija ajuizamento imediato, 
vamos fazer”, completou.

Outras questões
Outras questões que 

podem ser judicializadas re-
ferem-se aos requerimentos 
apresentados por Cardozo 
ao presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
que foram oficializados pela 
AGU, durante a fala em ple-
nário: um, foi o pedido para 
que Cunha oriente os parla-
mentares sobre os objetos da 
denúncia. A intenção de Car-
dozo é evitar que, nos discur-
sos, orientações de bancada 
e outras manifestações que 
vão anteceder a votação, pre-
vista para domingo, acusa-
ções que não estão incluídas 
no pedido de impeachment 
ganhem espaço e acabem 
induzindo o resultado, sem 
que a defesa possa ou esteja 
preparada para contra-ar-
gumentar, já que está focada 
nos pontos da denúncia.

O outro requerimen-
to pede que a defesa tenha 
mais uma oportunidade de 
se manifestar. O ministro já 

tinha apresentado pedido 
semelhante a Cunha, mas foi 
negado, considerando que a 
acusação era aquela que foi 
feita pelos subscritores da 
denúncia original. “Só que 
o Supremo decidiu que não. 
[Decidiu] Que o que será vo-
tado é o parecer da comissão, 
e é ele quem materializa a 
denúncia, então a defesa tem 
que falar depois do parecer, 
sob pena de haver desrespei-
to ao direito de defesa. Have-
rá um grave cerceamento da 
defesa”, afirmou. Da forma 
como está definido o crono-
grama por Cunha, a defesa 
de Dilma não falaria mais até 
a votação. Cardozo quer vol-
tar a se manifestar depois da 
fala de Jovair Arantes (PTB-
GO), prevista para abertura 
da sessão de votação no do-
mingo, 14h.

Miguel Reale Júnior tam-
bém se manifestou, depois 
de deixar o plenário, e voltou 
a defender que houve crime 
de responsabilidade por par-
te do governo Dilma. “O Bra-
sil entrou no cheque espe-
cial, ficou na lona. Começou 
o processo inflacionário e o 
brasileiro tem perda de seu 
salário. Isto é consequência 
da pedalada”, afirmou. O ju-
rista ainda afirmou que o go-
verno “não tem mais cartas 

na manga” e lembrou que o 
julgamento do processo está 
agora nas mãos dos deputa-
dos “que estão sensíveis à 
população”.

Depois do momento das 
exposições de 25 minutos de 
hoje, com os argumentos de 
cada um dos lados, os parti-
dos estão se revezando, com 
direito a 1 hora de manifes-
tação, podendo ter o tempo 
dividido entre até cinco par-
lamentares. A sessão deve 
se estender pela madrugada. 
Depois dos 25 partidos, par-
lamentares que se inscreve-
ram individualmente falarão 
por três minutos, no sábado 
(16), em sessão marcada 
para ter início às 11h.

Cardozo admite recorrer ao STF
NOVAS AÇÕES

Carolina Gonçalves 
e Karine Melo
Da Agência Brasil

José Eduardo 
Cardozo volta
a questionar o
processo de 
impeachment 
contra Dilma
conduzido pela 
Câmara

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) conseguiu 
repatriar neste mês US$ 54 
milhões desviados da Petro-
bras em contratos da estatal 
com empresa holandesa SBM 
Offshore, investigados na 
Operação Lava Jato. Segundo 
a PGR, o valor foi desviado 
por intermédio do lobista Ju-
lio Faerman, que assinou o 
acordo de delação premiada 
e se comprometeu a devolver 
as quantias depositadas em 
bancos da Suíça.

A SBM, especializada na 
construção de plataformas de 
exploração de petróleo, é acu-
sada pelo MPF de pagar cerca 
de U$S 42 milhões em propina 
para ex-funcionários e direto-
res da Petrobras, em troca de 
negócios com a estatal, entre 
1997 e 2012.

Em janeiro, executivos da 
SBM Offshore aceitaram acor-
do extrajudicial com o Minis-
tério Público Federal (MPF) no 
qual se comprometeram pagar 
multa de R$ 500 mil em troca 
do encerramento do processo 
em que são acusados de favo-
recimento pessoal. O valor da 
multa é referente às acusações 

contra o CEO (principal execu-
tivo) da SBM Bruno Chabas e 
o membro do conselho fiscal 
Sietze Hepkema. Cada um vai 
pagar R$ 250 mil.

Em 2015, o ex-gerente 
da Petrobras Pedro Barusco 
detalhou, em depoimento de 
delação premiada na Opera-
ção Lava Jato, como começou 
a cobrar propina de empresas 
que pretendiam firmar contra-
tos com a Petrobras. Barusco 
disse que começou a receber 
os pagamentos indevidos em 
1997 ou 1998 da SBM, quando 
ocupava o cargo de gerente de 
Tecnologia de Instalações.

De acordo com dados re-
centes da força-tarefa de pro-
curadores, que atua na Lava 
Jato, os desvios na Petrobras 
envolvem cerca de R$ 6,4 bi-
lhões em propina a ex-direto-
res da estatal, executivos de 
empreiteiras que assinaram 
contratos com a empresa e 
agentes públicos.

Até o momento, foram re-
cuperados R$ 2,9 bilhões e re-
patriados R$ 659 milhões, por 
meio de 97 pedidos de coo-
peração internacional. O total 
do ressarcimento pedido pelo 
Ministério Público Federal a 
empreiteiras e ex-diretores 
chega a R$ 21, 8 bilhões.

PGR repatria US$ 54 mi
desviados da Petrobras

LAVA JATO

André Richter
Da Agência Brasil



NACIONAL

Governo propõe salário mínimo 
de R$ 946 para o próximo ano

O salário mínimo no pró-
ximo ano deve chegar a R$ 946, 
valor que consta do projeto da 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) de 2017, enviado 
ontem pelo governo ao Con-
gresso Nacional. Pela propos-
ta, o salário mínimo terá au-
mento de 7,5% a partir de 1º 
de janeiro.

Desde 2011, o salário mí-
nimo é reajustado pela infla-
ção do ano anterior, de acor-
do com o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) 
mais a variação do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma das 
riquezas produzidas no País) 
de dois anos antes. A fórmula 
valerá até 2019. Pela propos-
ta, o salário mínimo passará 
para R$ 1.002,70 em 2018 e 
R$ 1.067,40 em 2019. Os rea-
justes também seguem a fór-
mula estabelecida em lei.

Pela proposta da LDO, o 
aumento será de 7,5% a 
partir de 1º de janeiro 
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Geral

As contas públicas 
e o risco-Estado

O Ministério da Fazenda (MF) desenvolve, desde 
2012, estudo técnico demonstrativo da situação 
fiscal dos entes federados. Uma espécie de ranking de 
contas públicas, calculado pelo Instituto de Economia 
Aplicada (IPEA), onde os dados fiscais prestam-se, 
sobretudo, para a análise e classificação de risco de 
cada governo. Em última nota do IPEA, de março do 
presente ano, a situação fiscal da Paraíba apresenta-
se como relativamente boa, em dados comparados a 
outros Estados da federação, também com um bom 
desempenho na média regional.

A nota objetiva avaliar a viabilidade de concessão 
de novos empréstimos que precisam ter aval do governo 
federal. Nas regras para o cálculo são levados em conta 
fatores como endividamento, gastos com pessoal e 
investimentos. Fechado o ano fiscal de 2015, nenhum 
dos Estados brasileiros apresentou situação fiscal “muito 
forte” em um índice que vai de A+ a D-. O melhor colocado 
no ranking nacional foi o Estado do Pará com conceito 
B+. Estados como São Paulo e Minas Gerais mostraram-se 
com conceitos C- e D-, respectivamente. 

Em termos de região Nordeste, a Paraíba conseguiu 
a nota B-, juntamente com a Bahia, os Estados do Ceará e 
Rio Grande do Norte ficaram com B+, enquanto os demais 
Estados nordestinos foram avaliados com C+, incluindo 
Pernambuco, com exceção de Alagoas que ficou com C-. O 
ranking 2015 leva em conta os dados 2012-2014 e revela 
que treze governos estaduais tiveram notas C e D.

Detalhadamente, a nota do IPEA se baseia em índice 
que agrega diversos dados fiscais dos Estados, tais como: 
comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) 
com a Dívida Consolidada Líquida (DCL); Gastos com 
Pessoal em relação à RCL; Participação dos Investimentos 
na Despesa Total; Receitas Tributárias em relação às 
Despesas com Custeio e Déficit na Previdência. 

Significadamente, as notas A+, A e A- apresentam 
situação fiscal excelente/muito forte/forte e com risco 
de crédito quase nulo/muito baixo/baixo. As notas B+, B 
e B- apresentam situação fiscal forte/boa e com risco de 
crédito baixo/médio (caso da Paraíba). As notas C+, C e C- 
apresentam situação fiscal fraca/muito fraca e com risco 
de crédito relevante/muito alto. Por último, Estados com 
notas D+, D e D- se apresentam com desequilíbrio fiscal 
(caso de Minas Gerais).

A referida nota é assinada por dois pesquisadores 
do IPEA: os economistas Aristides Monteiro e Alexandre 
Manoel esclarecem que a referida avaliação dá um peso 
grande para o endividamento e que os dados do ranking 
devem ser divulgados periodicamente como forma de 
aumentar a transparência sobre as contas públicas. 
Por outro lado, o economista e pesador do Instituto 
Brasileiro de Economia (IBRE) José Roberto Afonso 
defende que a vantagem da metodologia aplicada no 
calculo, para se chegar às avaliações e apresentação 
do ranking tem vantagem e desvantagem. Vantagem 
por ser quantitativa e analisar indicadores precisos. 
Desvantagem por ignorar mudanças de cenários e 
esforço para equilibrar as contas públicas.

No caso da análise dos dados da Paraíba, é posto se 
tomar como normativas as observações de José Roberto 
Afonso. Isto porque as bruscas oscilações no cenário 
político-econômico do país afetam a Paraíba pelos efeitos 
do aumento da inflação e do desemprego, sem contar que 
vivemos nacionalmente um desequilíbrio econômico que 
implica na diminuição das transferências constitucionais 
para os entes federados. Não obstante, a queda das 
receitas tributárias reforça a dificuldade para se chegar ao 
bom equilíbrio das contas públicas.  

Quanto ao dado fiscal do comprometimento 
da Receita Corrente Líquida (RCL) com a Dívida 
Consolidada Líquida (DCL), em conformidade com a 
Resolução nº 40/2001, do Senado Federal que dispõe 
sobre os limites globais para o montante da Dívida 
Pública, trata especificamente que a Dívida Consolidada 
Líquida dos Estados não poderá exceder a duas vezes a 
Receita Corrente Líquida. Segundo dados do Ministério 
da Fazenda, a relação entre DCL/RCL, na Paraíba, 
em 31/12/2015, foi de 0,41. Esta situação é boa 
comparada aos 1,42 apresentados na mesma relação 
em 31/12/2012.

Fica para os próximos artigos as análises sobre 
os demais dados fiscais da Paraíba, principalmente 
sobre Receitas Tributárias em relação às Despesas 
com Custeio.

alberto.madeira@hotmail.com

Madeira
Acilino

Wellton Máximo
Da Agência Brasil
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De acordo com os cálculos, o salário mínimo passará para R$ 1.002,70 em 2018 e R$ 1.067,40 em 2019

O governo pretende 
proibir a contratação de ser-
vidores e aumentos para par-
te do funcionalismo público 
no ano que vem. As propos-
tas constam do projeto da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2017, enviado on-
tem ao Congresso Nacional.

Em relação aos salá-
rios, a LDO quer proibir os 
reajustes para os servidores 
que ganham mais que a mé-
dia paga pela União. “A gente 
vem buscando equilíbrio na 
despesa de pessoal”, decla-

rou o ministro do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, 
Valdir Simão.

Quanto à admissão de 
servidores, haveria contra-
tações apenas nas seguintes 
situações: substituição de 
terceirizados, concursos em 
andamento, contratação de 
militares e de pessoal para a 
Defensoria Pública da União 
e para as áreas de saúde, edu-
cação e segurança do Distrito 
Federal, bancados pelo Fundo 
Constitucional do DF.

A suspensão da admis-
são de servidores já consta 
da LDO deste ano. No entan-

to, segundo Valdir Simão, o 
governo ainda está contra-
tando servidores em 2016 
para repor vagas de concur-
sos autorizados até o fim do 
ano passado. “O projeto da 
LDO de 2017 mantém a proi-
bição da admissão de novos 
servidores, que já havia sido 
adotada, agora com mais res-
trições porque os concursos 
autorizados terão sido reali-
zados”, explicou.

Restrições
As restrições em relação 

a passagens aéreas, diárias 
e auxílio-moradia da LDO 

deste ano estão mantidas na 
lei de 2017, disse Simão. Ele 
informou que o Ministério do 
Planejamento pretende in-
tensificar o monitoramento 
da folha de pessoal para evi-
tar pagamentos indevidos de 
auxílios e benefícios extras 
a servidores. “Até que haja 
uma lei específica sobre au-
xílio-moradia, a própria LDO 
traz algum regramento bási-
co para a União”, declarou o 
ministro. Entre as restrições 
da LDO, estão o pagamento 
de auxílio somente a quem 
não ocupe imóvel funcional 
ou receba ajuda de custo.

Aumento pode ser proibido em 2017
Da Agência Brasil

Previsão é de 
superávit zero 
para a União no 
próximo ano

O Governo Federal infor-
mou ontem previsão de supe-
rávit primário (economia para 
pagar os juros da dívida) de 
0,1% do PIB (soma dos bens 
e serviços produzidos em um 
País) para o setor público con-
solidado em 2017. Os estados e 
municípios ficam responsáveis 
pela totalidade dessa econo-
mia; para o Governo Central 
(Tesouro Nacional, Previdên-
cia Social e Banco Central), está 
previsto superávit primário 0.

Para 2018, a equipe eco-
nômica projeta superávit de 
0,8% do PIB e, para 2019, de 
1,4% do PIB. Os números estão 
no projeto de LDO 2017, en-
viado ontem ao Congresso Na-
cional. A proposta prevê ainda 
que, de superávit zero, a meta 
fiscal da União pode passar a 
déficit. Pelo projeto da LDO 
2017, o governo pode pedir ao 
Congresso para abater R$ 42 
bilhões em frustração de recei-
tas e R$ 23 bilhões em despe-
sas do PAC. O déficit, portanto, 
ficaria em R$ 65 bilhões.

Mariana Branco
Da Agência Brasil

Municípios que estão de fora do 
Mais Médicos poderão aderir ao pro-
grama do Ministério da Saúde e solicitar 
vagas para médicos na atenção básica. A 
informação está em editais publicados 
ontem no Diário Oficial da União. O pro-
grama não abre adesão a novos municí-
pios desde janeiro de 2015.

Segundo o Ministério da Saúde, 
para a concessão de vagas do programa 
a novos municípios serão obedecidos 
critérios já definidos anteriormente em 
resolução, como a estimativa da popula-
ção que necessita ser coberta pela aten-
ção básica em saúde, a quantidade de 
equipes necessárias para atendimento 
de 100% da população com maior prio-
ridade, o teto de financiamento do mi-
nistério para equipes de Saúde da Famí-
lia e a infraestrutura física das unidades 
básicas de saúde.

Atualmente, 4 mil municípios parti-
cipam do Mais Médicos. “Alguns muni-
cípios têm nos procurado para aderir ao 
programa”, disse o secretário de Gestão 
do Trabalho e da Educação da Saúde do 
Ministério da Saúde, Hêider Pinto. De 

acordo com o secretário, a tendência é 
que municípios maiores que já integram 
o Mais Médicos necessitem cada vez 
menos dos profissionais do programa, 
abrindo espaço para novas adesões.

Segundo Pinto, o aumento de vagas 
nos cursos de Medicina e na residência 
médica, além de médicos que partici-
param do programa e decidiram per-
manecer no local em que trabalharam 
são fatores que contribuem para que os 
municípios maiores precisem de menos mé-
dicos do programa. “A tendência é o pro-
grama se deslocar para a periferia [do País], 
que tem mais dificuldade de atração [de 
médicos] do que as grandes cidades”, disse.

Vagas para médicos
Além da chamada a novos muni-

cípios, o Ministério da Saúde abrirá va-
gas para 1,4 mil médicos. A intenção é 
repor os profissionais que desistiram do 
programa ou terminaram o período de 
atendimento, que vai de um a três anos.

Os municípios que tiverem vagas 
de médicos ociosas e as cidades interes-
sadas em ingressar no programa devem 
realizar ou renovar a adesão por meio 
do sistema de gerenciamento do Mais 
Médicos, entre os dias 15 e 20 de abril.

Mais Médicos abre adesão 
para novos municípios

NA ATENçãO básICA

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil
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Mundo

OMS recomenda o uso de vacina
da Sanafi para combate à dengue
A medida abre caminho 
para a vacinação na 
Ásia e América Latina

Paris - A farmacêutica 
francesa Sanofi disse nessa 
sexta-feira que um painel de 
especialistas da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) re-
comendou o uso de sua vaci-
na contra a dengue em países 
onde o mosquito vetor da do-
ença é disseminado. A notícia 
abre caminho para campa-
nhas de vacinação na Ásia e 
na América Latina.

As recomendações do 
painel são baseadas na revi-
são de dados de 25 estudos 
clínicos, conduzidos em 15 
diferentes países pelo mun-
do, informou a companhia 
em comunicado.

 A vacina, chamada de 
Dengvaxia, protegeu dois 
terços das pessoas contra a 
dengue entre aqueles com 9 
anos ou mais, em dois gran-
des estudos clínicos na Amé-
rica Latina e na Ásia, que 
envolveram mais de 40 mil 
crianças e adolescentes. A 
vacina é mais eficaz na pro-

teção contra a dengue seve-
ra, potencialmente fatal, e 
consegue impedir 93% des-
ses casos. Além disso, reduz 
as hospitalizações por den-
gue em 80%.

 A recomendação repre-
senta um marco significativo 
para a farmacêutica sediada 
em Paris, que aposta em no-
vos produtos como a Den-
gvaxia para impulsionar seus 
lucros, em meio à crescente 
competição em alguns de 
seus principais mercados.

A dengue infecta 390 
milhões de pessoas ao ano 
no mundo, 96 milhões das 
quais precisam de tratamen-
to, segundo a OMS. Apenas os 
casos mais graves, ou cerca 
de 500 mil ao ano, resultam 
em internações - uma gran-
de proporção desses casos é 
de crianças e idosos. O vírus 
gera alguns casos mais gra-
ves, similares a uma forte 
gripe, com dor nas juntas e 
cansaço extremo. A dengue 
é fatal em 2,5% dos casos, 
segundo a OMS.  A vacina da 
Sanofi para a dengue já rece-
beu aprovação no Brasil, em 
El Salvador, no México e nas 
Filipinas.

Da Agência Estado

O terremoto de 6,4 graus 
na escala Richter que ontem 
atingiu a ilha de Kyushu, no 
sudoeste do Japão, provocou 
pelo menos nove mortos e 
centenas de feridos, informa-
ram as autoridades locais. “Até 
ao momento, o número esta-
bilizou em nove mortos”, afir-
mou um funcionário do centro 
de gestão de desastres da pre-
feitura de Kumamoto, na ilha 
de Kyushu.

O abalo foi o maior sen-
tido no Japão desde o 11 de 
março de 2011, quando um 
maremoto provocou um tsu-
nami que deixou 18 mil mor-
tos e desaparecidos, além de 
causar na central nuclear de 
Fukushima o pior acidente nu-
clear desde Chernobil. O por-
ta-voz do governo, Yoshihide 
Suga, informou que dezenas 
de casas ficaram destruídas e 
milhares estão sem água, luz 
e gás. Várias pessoas ficaram 
soterradas nos escombros. 
Houve 200 feridos e incêndios.

Cerca de 6 mil Imigrantes 
atravessaram o Mediterrâ-
neo e chegaram a Itália desde 
terça-feira, informou ontem 
a Organização Internacional 
das Migrações (OIM), aler-
tando que começou a “esta-
ção” das travessias.

Em quatro dias, de terça-
-feira até ontem, 6.021 mi-
grantes fizeram a perigosa 
travessia do Mediterrâneo e 
entraram na Europa. Só na 
manhã de ontem chegaram 
357 pessoas, disse um porta-

-voz da organização, Joel Mill-
man, à imprensa em Genebra.

A grande maioria chegou 
à Itália – 5.490 entre terça e 
quinta-feira e 357 ontem - e 
apenas 174 à Grécia.

“O pessoal da OIM falou 
com muitos dos migrantes 
e informou que o ponto de 
partida de todos foi a Líbia. 
Muitos vêm da África Subsa-
ariana e registramos um au-
mento dos que vêm do Corno 
de África, em particular da 
Eritreia”, disse, em comuni-
cado, o diretor do Gabinete 
de Coordenação da OIM em 

Roma, Federico Soda.
“Para já, não é possível 

estabelecer uma relação en-
tre o aumento das chegadas 
no Mediterrâneo Central e 
o acordo União Europeia-
-Turquia ou o encerramento 
da rota dos Balcãs. A maioria 
das pessoas que chegam da 
Líbia é africana, muito pou-
cos sírios vieram da Líbia 
nos últimos meses”, acres-
centou.

O porta-voz disse ainda 
que, com o aumento das tem-
peraturas que marca o início 
da “estação” das travessias, 

a Itália deverá continuar a 
registrar números elevados 
de chegadas nas próximas se-
manas.

Desde o início de 2016, 
177.200 pessoas chegaram 
à Europa por meio do Medi-
terrâneo, segundo a Organi-
zação. Mais de 153 mil chega-
ram à Grécia e mais de 23 mil 
à Itália.

No mesmo período, 375 
pessoas morreram ou desa-
pareceram na rota marítima 
oriental (para a Grécia e o 
Chipre) e 352 na rota central 
(para a Itália).

Itália recebe mais de 6 mil imigrantes
CRISE MIGRATÓRIA

Da Agência Lusa 

Da Agência Estado  Da Agência Lusa 

Da Agência Lusa 

Venezuela mudará fuso
horário para economizar 

O presidente da Vene-
zuela, Nicolás Maduro, anun-
ciou ontem que vai mudar, 
em maio, o fuso horário para 
contribuir com as medidas 
de poupança de energia elé-
trica, num país afetado por 
uma seca causada pelo fe-
nômeno meteorológico El 
Niño. “Vou modificar o fuso 
horário da Venezuela a partir 
de 1o de maio visando forta-
lecer a poupança elétrica do 
país. Esta será uma medida 
que explicarei nos próximos 
dias”, disse.

“Estamos em tempos de 
alterações climáticas e nós 
temos que nos adaptar para 
que as mudanças afetem me-
nos a qualidade de vida e a fe-
licidade do nosso povo. Esta-
mos enfrentando o fenômeno 
da seca, que é quase uma tra-
gédia ambiental”, disse.

Em dezembro de 2007, 
o então presidente da Ve-
nezuela, Hugo Chávez, atra-
sou em 30 minutos a hora 
legal local, para evitar que 
as crianças tivessem que 
sair ainda de noite para as 

aulas. Desde então, a Vene-
zuela passou a estar a menos 
quatro horas e 30 minutos 
do Meridiano de Greenwich. 
Fontes não oficiais dão con-
ta de que a Venezuela pode-
rá voltar ao horário antigo, 
passando novamente a estar 
a menos de quatro horas de 
Greenwich.

Feriado
O presidente da Vene-

zuela, Nicolás Maduro, anun-
ciou ontem que os setores 
público e privado do país 
paralisarão na segunda-feira 
(18), em mais uma medida 
para poupar energia elétrica. 
“Estou decretando a segun-
da-feira, 18 de abril, como 
dia não trabalhável e também 
não haverá aulas”, disse Ma-
duro durante uma reunião no 
palácio presidencial de Mira-
flores em Caracas.

Ele explicou que a pa-
ralisação faz parte de uma 
série de medidas para evitar 
“que a Venezuela entre num 
duro racionamento” de ener-
gia elétrica, num país afeta-
do pelo fenômeno meteoro-
lógico El Niño.

Novo terremoto
atinge sudoeste
do Japão e mata 
nove pesssoas

Ministro pede 
demissão após 
envolvimento 
em escândalo

Madri- O ministro inte-
rino da Indústria da Espa-
nha, José Manuel Soria, pediu 
demissão nessa sexta-feira, 
anunciou o governista Partido 
Popular. Soria deixou o posto 
após ser vinculado a empresas 
em paraísos fiscais, no âmbito 
do caso conhecido como “Pa-
nama Papers”.

 Soria deixa o posto dias 
após o nome dele ser vincula-
do a empresas estabelecidas 
em países que são paraísos 
fiscais no caso. Ele também se 
afastou de seu cargo de depu-
tado e da presidência do Par-
tido Popular das Canárias, sua 
região, explicou o partido em 
sua conta no Twitter.

 Era previsto que Soria 
comparecesse ao Congresso 
na próxima segunda-feira. O 
próprio ministro alegava que 
nunca foi dono nem teve parti-
cipação em empresa offshore e 
que seu nome nunca apareceu 
em documentos como diretor 
de uma companhia desse tipo.

A ex-secretária de 
Estado norte-america-
na Hillary Clinton está à 
frente das pesquisas, no 
âmbito do Partido De-
mocrata, para ganhar as 
primárias de Nova York, 
marcadas para terça-fei-
ra (19) próxima. Segun-
do as pesquisas, feitas 
pelo The Wall Street 
Journal e pela rede de 
televisão NBC. Hillary 
leva vantagem de 17 
pontos percentuais so-
bre o candidato Bernie 
Sanders.

As primárias de 
Nova York representam 
uma das mais importan-
tes etapas do processo 
de escolha dos candida-
tos dos partidos Demo-
crata e Republicano nas 
eleições de novembro 
para presidente dos Es-
tados Unidos.

Tanto Hillary quan-
to Sanders têm fortes 
vínculos com Nova York. 
Hillary Clinton acumu-
lou experiência como 
senadora do Estado de 
Nova York de 2001 a 
2009. Embora seja sena-
dor pelo Estado de Ver-
mont, Sanders cresceu 
no Brooklyn, um dos 
bairros mais conhecidos 
de Nova York.

Debate
Em uma demonstra-

ção de que as primárias 
de terça-feira são decisi-
vas para suas aspirações 
políticas, Hillary Clinton 
e Bernie Sanders apre-
sentaram suas principais 

ideias, mas também gri-
taram e usaram ironias, 
em um debate transmi-
tido pela rede de televi-
são CNN na quinta-feira 
(14) à noite.

Os temas discutidos 
pelos dois candidatos 
são os que mais preo-
cupam a população 
americana: o valor do 
salário mínimo, o con-
trole de armas e uma 
regulamentação para 
controlar as operações 
do centro financeiro de 
Wall Street.

Em determinado 
ponto do debate, am-
bos os candidatos grita-
ram tão alto que o mo-
derador da CNN, Wolf 
Blitzer, teve de intervir: 
“Se vocês continuarem 
gritando um com o ou-
tro, os telespectadores 
não vão ouvir o que es-
tão dizendo”.

Apesar da van-
tagem de Hillary nas 
pesquisas, o comitê de 
campanha de Bernie 
Sanders manifesta oti-
mismo sobre o resul-
tado das primárias de 
Nova York. A liderança 
de Hillary sempre foi 
alta, mas tem diminuí-
do nas últimas semanas 
depois que Sanders al-
cançou uma sequência 
de vitórias nas últimas 
prévias.

Essa sequência de 
vitórias deixou o co-
mitê de campanha de 
Hillary apreensivo, já 
que uma vitória de 
Sanders em Nova York 
daria novo rumo para a 
campanha eleitoral dos 
democratas.

Hillary Clinton deve 
conquistar primárias

NOVA YORK

José Romildo
Da Agência Brasil 

FOTO: Alexander Gottschalk-Bundeswehr

Os imigrantes fizeram a perigosa travessia do Mar Mediterrâneo para chegar a países europeus, colocando a própria vida em risco
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BMG é o banco mais 
criticado por 
clientes, diz o BC
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Fórum do Iphaep discutirá arqueologia da Pedra do Ingá

Enigma e realidade
Thamara Duarte
Especial para A União

  
A historiadora francesa 

Françoise Choay costuma di-
zer: “O monumento assegura, 
acalma, tranquiliza, assegu-
rando o ser do tempo”. A afir-
mação pode servir de expli-
cação para o fascínio que, há 
milênios, vem despertando a 
Pedra de Ingá, o conjunto de 
figuras rupestres que formam 
as Itacoatiaras da Paraíba, 
considerado um  dos maiores 
sítios arqueológicos do Brasil. 
A “Arqueologia da Pedra do 
Ingá - Enigma & Realidade” 
será o tema, deste mês, do Fó-
rum Permanente de Ciência 
e Cultura do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
do Estado da Paraíba. 

A palestra, com o profes-
sor e arqueólogo Wanderley 
de Brito, acontece no próxi-
mo dia 28, a partir das 14h, 
na sede do IHGP - Instituto 
Histórico e Geográfico Parai-
bano (Rua Barão de Abiaí, 64 
- Centro de João Pessoa). A 
ideia é reunir professores, ar-
queólogos, arquitetos, biblio-
tecários, pedagogos, historia-
dores, jornalistas, cientistas 
sociais, turismólogos, secre-
tários estaduais e municipais, 
estudantes e pesquisadores. 

O evento está integrado 
à Série: Arqueologia Pré-His-
tórica (Paraíba) e é uma ini-
ciativa do Governo do Estado 
da Paraíba, através do Iphaep, 
como apoio do IHGP e da SPA 
-  Sociedade Paraibana de Ar-
queologia. A discussão sobre 
a Pedra de Ingá, no próximo 
dia 28, terá como mediadora 
a professora Cassandra Fi-

Evento ocorrerá no 
próximo dia 28 na sede 
do órgão, a partir das 14h

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

  
A próxima segunda-feira, 18 

de abril, marca o Dia Nacional da 
Literatura Infantil - em homena-
gem ao nascimento do escritor 
paulista Monteiro Lobato (1882 
- 1948) - e, também, o 11º aniver-
sário do Grupo Atitude, que, por 
meio de voluntários, desenvolve 
projetos educacionais e culturais 
na cidade de Caiçara, localizada 
na região do Brejo da Paraíba. 
No intuito de comemorar dupla-
mente a data, essa ONG (Organi-
zação Não-Governamental) ela-
borou uma programação - que 
inclui a presença do presidente 
da Academia Paraibana de Le-
tras (APL) e da Fundação Casa 
de José Américo (FCJA), Damião 
Ramos Cavalcanti - que começa 
neste sábado, com a instalação 
da “Barraca da Leitura” na feira 
livre, onde realizará empréstimos 
de obras à população. “A “Bar-
raca da Leitura” completará um 
ano de atividades e vai atingir 
1.000 empréstimos. Neste sába-

do, ela receberá a visita do reno-
mado cordelista Medeiros Braga, 
de João Pessoa, que já publicou 
mais de 100 títulos tratando de 
temas relacionados à história, 
biografias e atualidades. Turmas 
de estudantes de duas escolas da 
cidade desenvolverão projetos 
utilizando cordéis do autor. Tam-
bém marcarão presença o gran-
de mestre do coco e da embola-
da Geraldo Mousinho, junto com 
seu filho Ginaldo. Eles farão um 
sarau na feira, além de apresen-
tação de emboladas”, disse para 
o jornal A União o fundador e co-
ordenador do Grupo Atitude, Jo-
celino Tomaz. 

Já neste domingo, a pro-
gramação será marcada com 
a celebração do aniversário de 
um ano do projeto “Leitura em 
Cadeia”, que também é desen-
volvido pelo Grupo Atitude. Nes-
se sentido, será realizada uma 
“roda de leitura” com os presos 
da cadeia pública de Caiçara,. Na 
ocasião, os próprios apenados 
terão a oportunidade de comen-
tarem suas experiências vividas 
ao  longo dos 12 meses em que 

a ONG lhes levou a chance do 
contato com a literatura.  Nesta 
segunda-feira, data do aniversá-
rio do Grupo Atitude, bem como 
Dia da Literatura Infantil e, ain-
da, Dia Municipal da Leitura em 
Caiçara, os voluntários da ONG 
lançarão o projeto “De Ponto em 
Ponto, uma Cidade Leitora”, com 
a inauguração de três pontos de 
leitura na cidade, distribuídos 
em uma padaria, farmácia e lan 
house/copiadora. “Os pontos le-
varão os nomes dos três imortais 
caiçarenses, sendo dois da Acade-
mia Paraibana de Letras, cônego 
Francisco Lima e José Jackson Car-
neiro, e o terceiro da Academia 
Pernambucana, Dr. Waldemir Mi-
randa”, disse Jocelino Tomaz. 

O coordenador do Grupo 
Atitude lembrou que o cône-
go Francisco Lima (1903 - 1972) 
foi secretário do primeiro bispo 
e arcebispo da Paraíba, dom 
Adauto, de quem escreveu a 
biografia, considerada um dos 
mais importantes livros sobre a 
história da Igreja Católica no Es-
tado. O religioso também escre-
veu vários artigos sobre história, 

filosofia e religião, além de ter 
integrado a equipe pioneira de 
professores da Universidade Fe-
deral da Paraíba, ter presidido o 
IHGP (Instituto Histórico e Geo-
gráfico da Paraíba) e ocupado 
a 31ª  cadeira da Academia Pa-
raibana de Letras. “Já Waldemir 
Miranda (1903 - 2009), derma-
tologista renomado, foi funda-
dor da Faculdade de Medicina 
do Recife, presidiu a Academia 
Pernambucana de Letras e se 
tornou um grande benfeitor da 
cidade de Caiçara, recebendo o 
título de Caiçarense do Século”. 
observou Jocelino Tomaz, acres-
centando ser o terceiro home-
nageado o doutor José Jackson 
Carneiro, nascido em 1940, foi o 
primeiro reitor eleito da UFPB, 
secretário de Educação da Pa-
raíba, fundador e primeiro pre-
sidente da Academia Paraibana 
de Filosofia e ocupa a cadeira nº 
11 da Academia Paraibana de 
Letras e autor de várias obras so-
bre filosofia. “No caso do doutor 
Jackson Carneiro, a homenagem 
será ampliada. O ponto de lei-
tura será instalado na farmácia 

agregada à casa onde ele nasceu 
e que era, também, o comércio 
do seu pai. Assim, será, também, 
realizada a aposição de uma pla-
ca em sua homenagem, com a 
presença de seus parentes e do 
escritor Damião Ramos Caval-
canti, presidente da Academia 
Paraibana de Letras e da Funda-
ção Casa de José Américo, que 
acompanhará a programação 
desse dia”, destacou o coorde-
nador do Grupo Atitude. 

A atuação do Grupo Atitude 
é bem mais ampla. Além dos pro-
jetos já mencionados, essa ONG 
mantém três bibliotecas comuni-
tárias em Caiçara, uma das quais 
denominada de “Lanchoteca”, 
que envolve cerca de 50 voluntá-
rios, bem como realiza, semanal-
mente, um programa cultural na 
rádio comunitária, assim como 
projetos em parceria com as esco-
las, a exemplo do “Natal Rural” 
e “Natal Literário”. Organização 
Não-Governamental já conquis-
tou três premiações em âmbito 
nacional, das quais a considerada 
de maior relevância é o 1º lugar 
no prêmio VIVALEITURA 2014.

Atitude faz 11 anos promovendo a cultura
PROJETO EDUCACIONAL EM CAIÇARA

guerêdo, diretora executiva 
do Instituto do Patrimônio Es-
tadual, contando, ainda, com 
a presença de quatro debate-
dores: Carlos Azevedo, Márcia 
Albuquerque, Thomas Bruno 
e Cláudio Nogueira. 

O coordenador do Fó-
rum do Iphaep, o professor 
e antropólogo Carlos Azeve-
do, lembra que há centenas e 
centenas de estudos e pesqui-
sas sobre a Pedra Lavrada de 
Ingá. “São, entretanto, muitas 
vezes, interpretações ousa-
das e especulativas: “Foi feita 
por extraterrestres”, “é um 
monumento mágico-religio-
so”, explica Azevedo. “Outras 

querem decifrar as Itacoatia-
ras: comparando-as com os 
hieróglifos hititas, fenícios e 
assim por diante. São tantas 
interpretações, interpreta-
ções que fogem à lógica, na 
maioria irracionalismo puro”.

O estudioso revela, po-
rém, que há um trabalho que 
se destaca na arqueologia 
brasileira, pelo rigor da pes-
quisa e o valor documental: é 
o livro “ A Pedra do Ingá” - Ita-
coatiaras na Paraíba”, escrito, 
em 2011, pelo pesquisador 
campinense Wanderley de 
Brito. “É, com certeza, o pri-
meiro estudo exaustivo sobre 
a Pedra do Ingá; quase um 

tratado, que propõe uma in-
terpretação sensata, baseada 
em 25 modelos comparativos 
de Itacoatiaras paraibanas, 
todos convergindo para Ingá”, 
comenta Azevedo. “Este his-
toriador de Campina Grande 
deu uma contribuição ines-
timável à arqueologia parai-
bana. Sem dúvida, a pesquisa 
de Vanderley de Brito, abre 
novas perspectivas para o es-
tudo da arte rupestre.”

Painel 
O paredão da Pedra do 

Ingá se estende por 46 me-
tros, sendo que o painel de 
Itacoatiaras ocupa 15 me-

tros da parede. O conjunto de 
inscrições parientais do Ingá 
ocupa uma área aproximada 
de 250 metros quadrados, 
sobre uma massa gnáissica 
soerguida em meio ao curso 
do riacho Bacamarte, cuja 
maior concentração dos re-
gistros ruprestres se apre-
sentam na porção do lajedo 
que se estende à margem es-
querda do riacho”, analisa o 
pesquisador. 

“Estes curiosos bai-
xos-relevos endossam, com 
toque humano, aquela pai-
sagem agrestre” Durante o 
Fórum do Iphaep, Brito vai 
esmiuçar todo o processo “in 

loco”, que resultou na publi-
cação do livro. O autor faz a 
seguinte comparação: “Sem-
pre quando visito a Pedra do 
Ingá, e me posto na frente 
daquele quimérico conjun-
to de símbolos, de suprema 
elegância e detalhes cur-
vilíneos, percebo que uma 
poderosa força de eflúvios 
mágicos e eternecedores 
preenche aquela pitoresca 
paisagem. E a Pedra do Ingá, 
apesar de inerte, sempre 
me parece querer exprimir 
uma sussurrante sequência 
rítmica, leve e soante, quase 
tão perfeita como a Nona de 
Beethoven”. 

Paredão da Pedra do Ingá se estende por 46 metros no qual o painel de Itacoatiaras ocupa 15 metros; o conjunto se situa na margem esquerda do riacho Bacamarte 

FOTO: Reprodução/Internet
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Gêmeas com microcefalia em CG
cAso RARo

14

Caso, que é o 10 a ocorrer 
no Brasil, é suspeito de 
síndrome da zika congênita

Uma mulher da cidade 
de Areia deu à luz a duas me-
ninas com microcefalia. As 
gêmeas nasceram na mater-
nidade do Instituto de Saúde 
Elpídio de Almeida - Isea, em 
Campina Grande, na última 
quinta-feira. Este é o primei-
ro caso de gêmeos registra-
do no Brasil em que os dois 
bebês nascem com a doença. 
A mãe das crianças alega ter 
tido zika durante a gestação 
e vinha sendo acompanhada 
pela equipe da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde que pesquisa 
os casos de atrofias cerebrais 
provocadas pelo vírus.

De acordo com a dire-
ção da maternidade, a mãe 
das crianças deu entrada no 
hospital na manhã da última 
quinta-feira e o parto cesá-
reo foi realizado por volta das 
15h. Tanto a mãe, quanto e as 
gêmeas continuam internadas 
no Isea e passam bem. Além 
da microcefalia, as crianças 
nasceram com artogripose, 
doença que provoca altera-
ções musculares e articulares. 
As duas meninas devem pas-
sar por exames de tomografia 
e ressonância magnética para 
que seja avaliada a gravidade 
das malformações.

A mãe das crianças, que 
é paraibana, estava morando 
no Rio de Janeiro e retor-
nou ao Estado da Paraíba 
no quinto mês da gestação. 

A partir da 35ª semana de 
gravidez ela foi encaminhada 
pela Secretaria de Saúde de 
Areia para ser acompanhada 
pela equipe de medicina fetal 
do Isea. Através do exame de 
ultrassonografia feito na ma-
ternidade campinense foram 
diagnosticadas as alterações 
no cérebro dos fetos.  

A médica Adriana Melo, 
que ficou conhecida mun-
dialmente por estabelecer a 
relação do zika com os casos 
de microcefalia, está acom-
panhando o caso das duas 
crianças. Ela informou que já 
foi coletado material genético 
para comprovar se as mal-
formações nas gêmeas foram 
provocadas pela infecção do 
vírus. “Por enquanto estamos 
tratando como um caso sus-
peito de síndrome da zika con-
gênita, mas os resultados de-
vem sair nos próximos dias”, 
esclareceu a pesquisadora.

As duas meninas deve-
rão ser acompanhadas pela 
equipe do Ambulatório Es-
pecializado em Microcefalia 
do Hospital Municipal Pedro 
I. O serviço, criado pela pre-
feitura em novembro do ano 
passado, atende 45 bebês 
que nasceram com a doença. 
A equipe multidisciplinar é 
formada por obstetras, pe-
diatra, fisioterapeuta, neuro-
logista, otorrino, psicóloga, 
oftalmologista e enfermeira. 
Com o nascimento das gê-
meas, sobe para 52 o total de 
casos de crianças com micro-
cefalia nascidas nos hospi-
tais de Campina Grande.

TJ-sP manda homem 
indenizar por HIV

A 2a Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo 
manteve decisão da Comarca de 
Santos que condenou um homem 
a indenizar a ex-companheira. Ele 
teria omitido ser portador de HIV 
e transmitiu o vírus à mulher. A in-
denização foi fixada em R$ 50 mil 
por danos morais. A autora da ação 
afirmou que ela e o ex-companheiro 
mantiveram relacionamento por três 
anos. A mulher sustenta que soube 
que o homem era soropositivo ape-
nas quando recebeu a notícia de que 
uma ex-namorada dele estava com o 
vírus. O homem alegou que a mulher, 
autora da ação, tinha outros parcei-
ros e que descobriu a doença depois 
de iniciado o processo judicial.

1a vacina contra 
dengue é aprovada

A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) aprovou o uso da primeira 
vacina contra a dengue. Após a reu-
nião do Grupo de Especialistas sobre 
Imunização (Sage, sigla em inglês), a 
entidade anunciou a recomendação 
em locais onde a doença é endêmica.  
A informação foi dada pelo presidente 
do Sage, John Abramson, que indicou 
que tem confiança no efeito da nova 
vacina, a Dengvaxia, produzida pela 
multinacional francesa Sanofi Pasteur. 
No Brasil, no México, em El Salvador e 
nas Filipinas, os governos e agências 
de regulação já haviam dado sinal verde 
para o uso do produto. 

Governo monitorá 
com abuso na web

O Ministério das Comunicações 
(MC) encaminhou, nessa quinta-feira 
(14), um ofício à Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) solici-
tando que o órgão regulador adote 
medidas para que as operadoras de 
telefonia respeitem os direitos dos 
consumidores de banda larga fixa e 
cumpram os contratos vigentes. No 
documento, o ministro das Comunica-
ções, André Figueiredo, diz que acom-
panha com preocupação as notícias 
de que essas empresas iriam aca-
bar com os planos ilimitados e pas-
sar a definir quantitativos máximos 
nos pacotes das conexões fixas, 
como já ocorre na telefonia móvel.

Netflix fará série 
sobre corrupção 

A Netflix anunciou uma nova 
série original baseada nas recentes 
investigações da Operação Lava Jato. 
As gravações começam ainda este 
ano e a produção deve ser lançada 
em 2017. A série é escrita por Elena 
Soares e terá direção de José Padilha 
e ainda não tem título. Em nota, o 
vice-presidente de Originais Inter-
nacionai da Netflix, Erik Barmack, 
afirma que a empresa “reconhece o 
talento de José Padilha em trans-
formar os eventos atuais ainda em 
constante evolução em narrativas 
atraentes, e ele está bem posiciona-
do para documentar este momento 
importante na história do Brasil.

Júri de Masterchef 
ganham programas

Os jurados do Programa Mas-
terChef (exibido na Band) têm feito 
tanto sucesso que terão programas 
solo na TV paga. O francês Erick Jac-
quin, dono de um restaurante na capi-
tal paulista, vai ganhar um programa 
na Fox, enquanto Henrique Fogaça vai 
ser a estrela de um reality no TLC.”O 
Mundo de Jacquin” será composto de 
12 episódios sobre a carreira, casa-
mento e negócios do chef, que teve 
um recomeço em sua vida ao estrear 
como jurado. O programa estreia em 
25 de maio, às 19h.

Pesquisadores da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), em cola-
boração com outros 30 laboratórios 
do País, estão tentando descobrir o 
papel do genoma no desenvolvimen-
to da microcefalia em fetos expostos 
ao zika vírus, em regiões com alta inci-
dência do mosquito Aedes Aegypti. A 
pesquisa está sendo coordenada pela 
geneticista Mayana Zata, do Centro 
de Estudos do Genoma Humano da 
Universidade de São Paulo (USP). 

A professora Silvana Santos, gene-
ticista da UEPB, explica que o foco de 
interesse da pesquisa são os casos de 
gêmeos discordantes para a microce-
falia. Apesar de ambos os fetos terem 
tido contato com o zika vírus ao lon-
go do seu desenvolvimento, um deles 
nasceu com microcefalia enquanto o 
outro não. Essa discordância reflete al-
guma diferença genética entre os indi-
víduos que protege, por assim dizer, o 
cérebro do ataque do vírus. 

Para identificar essas variantes ge-
néticas protetoras, os pesquisadores 
da UEPB, em parceria com outros da 
Universidade de São Paulo (USP), da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) e outras instituições 
do Nordeste, realizaram a coleta de 
material biológico envolvendo mais 
de 60 crianças com microcefalia e ca-
sais de gêmeos. Na Paraíba, as ações 
de pesquisa foram realizadas na Fun-
dação de Apoio à Pessoa com Deficiên-
cia (Funad), em João Pessoa.  Thalita 
Figueiredo, pós-doutoranda do Mes-
trado em Saúde Pública da UEPB, que 

também participa da pesquisa, explica 
que a partir das amostras de sangue 
coletadas serão desenvolvidas células 
em laboratório (células iPS). Com isso, 
será possível estudar as diferenças em 
relação às sequências dos genes, como 
também diferentes padrões de metila-
ção do DNA e de expressão dos genes, 
ou seja, se alguns genes estão inativos 
ou mais ativos em quem desenvolveu 
microcefalia quando comparados aos 
indivíduos que não foram afetados 
pelo vírus. 

Por se tratar de uma condição rela-
tivamente rara, com incidência estimada 
em 1 em 250.000 na Holanda, a elevada 
incidência de bebês com microcefalia no 
Nordeste brasileiro tem chamado a aten-
ção de pesquisadores de todo o mundo. 
Os indivíduos com microcefalia apresen-
tam um cérebro de tamanho reduzido, o 
que acaba causando perda de sua capa-
cidade cognitiva. 

A microcefalia pode ser primária, 
causada por alterações em genes, ou 
secundária, quando está associada à 
infecção de vírus, como o zika ou ci-
tomegalovírus. As infecções durante a 
gestação ativam diversos processos de 
inflamação e levam a morte das célu-
las atingidas, o que explica em parte 
o efeito teratogênico desses vírus. En-
tretanto, há uma grande variação de 
respostas aos agentes virais, devido 
à diversidade genética dos seres hu-
manos. Por isso, a suscetibilidade das 
crianças ao vírus pode variar depen-
dendo das variantes presentes no seu 
genoma. 

UEPB analisa papel do genoma

A Pró-Reitoria de Gradua-
ção da Universidade Federal 
da Paraíba (PRG/UFPB), por 
intermédio da Coordenação 
de Escolaridade (CODESC), 
está recebendo as inscrições 
para o Processo Seletivo de 
Transferência Escolar Volun-
tária (PSTV). Os interessados 
podem se inscrever até às 
23h59 do dia 22 deste mês. 
A UFPB oferece 624 vagas. O 
PSTV é destinado aos estu-
dantes vinculados a cursos de 
graduação de outras institui-
ções de ensino superior.

A entrada dos aprovados 
será para o primeiro período 
letivo de 2016. Os alunos in-
teressados devem ser ligados 
a instituições de ensino supe-
rior, legalmente reconhecidas 
ou autorizadas. O candidato 
tem que estar regulamente 
matriculado em um curso de 
graduação de outra instituição 
superior de ensino, pública ou 
privada, e ter cursado no míni-
mo 25% da carga horária do 
curso ao qual está vinculado, 
sem reprovação, e não pode 
ter ultrapassado 50% da du-
ração do curso.

O edital nº 10 da Pró-Rei-
toria de Graduação exige ainda 
que o candidato tenha realiza-
do um Enem nos últimos cinco 
anos. As vagas oferecidas são 
para cursos de graduação 
nos quatro Campi da insti-
tuição: João Pessoa, Areia, 
Bananeiras e Litoral Norte 
(Mamanguape/Rio Tinto).

No ato da inscrição o 
candidato deve preencher o 
formulário da PRG que estará 
disponível no endereço  www.
ufpb.br/selecaoufpb, e apre-
sentar a seguinte documenta-
ção: cópia da Guia de Recolhi-
mento da União (GRU) junto 
ao Bando do Brasil no valor 

de R$ 50,00 quitada  até 25 
de abril; declaração da insti-
tuição de origem, com data de 
abril de 2016; histórico esco-
lar atualizado; cópia autenti-
cada do RG ou CNH com foto.

Segundo o edital n 10, os 
candidatos devem entregar a 
documentação no Protocolo 
Geral da UFPB, no prédio da 
Reitoria, Campus ,I até o dia 
25 deste mês, no horário das 
8h às 12h e das 14h às 17h.

Por outro lado, a docu-
mentação poderá ser enviada 
para Coordenação de Escola-
ridade da UFPB no prédio da 
Reitoria – Campus I com o 
CEP 5805-900 por meio de 
correspondência registrada 
e com aviso de recebimento 
(AR) da Empresa Brasilei-
ra de Correios e Telégrafos, 
postada até 25 de abril.

O edital esclarece tam-
bém, que o candidato classifi-
cado no PSTV 2016.1 deverá 
efetuar o cadastramento no 
período de 20 a 22 de junho na 
Coordenação de Escolaridade 
(CODESC), no horário das 8h 
às 11h e das 14h às 17h.

Outras informações e 
esclarecimentos no endereço 
eletrônico www.prg.ufpb.br, 
clicando no link PSTV; ou pelo 
fone (83) 3216-7136.

UFPB oferece vagas e 
inscrição vai até dia 22

ALUNos DE oUTRAs UNIVERsIDADEs

624 vagas estão 
sendo ofertadas 
e são destinadas 
aos estudantes 
vinculados 
a curso de 
graduação

A cidade de Pombal (PB) 
está pronta para sediar, a par-
tir de segunda-feira (18), e 
até o próximo dia 20, simul-
taneamente, o II Fórum da 
Energia Solar e a II Conferên-
cia Regional da Sustentabili-
dade Ambiental- Essa 2016. A 
proposta dos organizadores é 
debater a atual conjuntura de 
escassez hídrica e limitações 
da atual matriz energética 
brasileira e, a partir daí, for-
mular políticas públicas para 
continuar avançando com no-
vas reflexões e proposituras 
sobre esse cenário. 

Durante o evento, que 
acontece no CCTA, da UFCG, se-
rão debatidos temas correlatos 
a mudanças climáticas e ener-
gia limpa e renovável. O supe-
rintendente da Sudene, João 
Paulo e o deputado estadual, 
Jeová Campos, participarão do 
evento, no dia 18, na condi-
ção de expositor e debatedor, 

respectivamente, do painel 
‘Desafios e perspectivas para 
viabilização da energia solar 
no Semiárido’. A programação 
do dia 18, inclui apresentação 
cultural às 8h, seguida da so-
lenidade de abertura, e depois 
com a conferência ‘O potencial 
do Semiárido para geração de 
energia solar e as informações 
da COP21’, com o conferencista 
Ivo Poletto. Ainda pela manhã 
será realizado o Painel I “Ener-
gia solar na matriz energética 
brasileira”, com o expositor 
André da Nóbrega, da Aneel. 
Às 14h, haverá a apresentação 
de trabalhos científicos e as 
15h15, o Painel II ‘Desafios e 
perspectivas para viabilização 
da energia solar no Semiári-
do’, com o superintendente 
da Sudene, João Paulo. No dia 
19, a programação começa às 
8h, com apresentações cultu-
rais. Em seguida se debaterá o 
‘projeto estratégico em ener-

gia solar para o Semiárido: o 
relevante apoio financeiro da 
Misereor’, com o expositor Hei-
tor Scalambrini, da UFPE. As 
10h30 está previsto o debate 
em torno do tema ‘Impactos 
socioambientais das grandes 
centrais eólicas e solares: a re-
levância dos sistemas de indi-
cadores de sustentabilidade’. A 
programação da tarde começa 
às 14h, com o tema ‘Linhas de 
financiamento para a energia 
solar’. Em seguida, se debaterá 
‘Ações para garantir a energia 
solar no Semiárido’.

No último dia, a progra-
mação também começa com 
apresentação cultural, às 8h, 
seguida da exposição de ‘Ex-
periências exitosas’, de várias 
instituições. As 10h30, have-
rá espaço para a participação 
de pessoas que queiram fir-
mar compromisso com o fó-
rum de forma individual ou 
institucional. 

Pombal vai debater energia 
limpa e mudanças climáticas

FÓRUM E EssA 2016
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Uso de energia solar será um dos temas de fórum que ocorrerá entre os dias 18 e 20 deste mês
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BMG é banco mais criticado por clientes, diz BC
Pela terceira vez

Financiamento recua 
na venda de veículos

Recessão é teste 
para bancos, diz FMI

Governo quer 
popularizar fundos

Municípios: só 30% 
fazem licenciamento 

Exportação de café 
soma US$ 1,3 bi 

O número de automóveis e 
comerciais leves novos comprados 
por meio de financiamento alcançou 
260.388 unidades no primeiro tri-
mestre de 2016, informou ontem a 
Cetip, responsável por compilar da-
dos das instituições financeiras que 
concedem crédito para a aquisição 
de veículos. O volume representa 
56% de todos os carros vendidos 
no período nestes dois segmentos, 
nível inferior aos 60% registrados 
nos primeiros três meses do ano 
passado. A perda de espaço não 
significa que o consumidor tem 
preferido pagar à vista.

Washington - O maior desa-
fio para os bancos brasileiros, neste 
momento, é a recessão prolongada 
pela incerteza política, disse ao 
jornal O Estado de S. Paulo o dire-
tor do Departamento de Mercados 
Monetário e de Capitais do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), 
José Viñals. Os bancos brasileiros, 
segundo ele, são sólidos, capi-
talizados, dispõem de liquidez, são 
supervisionados pelo Banco Central 
e a inadimplência de seus clientes é 
muito baixa. Mas a duração da crise 
impõe um teste à sua capacidade de 
absorção de choques. 

O governo vai divulgar na 
segunda-feira, 18, as regras para 
os fundos de pensão setoriais, 
aqueles instituídos por entidades 
de classe, sindicatos, federações e 
confederações, sem a obrigatorie-
dade de contribuição por parte das 
empresas. O objetivo é popularizar 
o acesso das pessoas a esse tipo de 
poupança para a hora da aposen-
tadoria, mostra reportagem dessa 
sexta-feira, 15, do jornal O Estado 
de S. Paulo. Esse tipo de fundo de 
pensão vai permitir que empresas 
de pequeno e médio porte se jun-
tem e criem uma entidade com dife-
rentes planos de benefícios. 

No Brasil, em 2015, apenas 
30,4% (ou 1.696 cidades) dos 5.570 
municípios realizavam licenciamento 
ambiental de empreendimentos e 
atividades de impacto ambiental local. 
A informação é do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), que 
divulgou ontem a pesquisa Perfil dos 
Municípios Brasileiros 2015 -Munic 
2015 - com informações relativas à 
estrutura dos municípios a partir da 
coleta de dados sobre temas como 
recursos humanos, planejamento ur-
bano, recursos para a gestão, tercei-
rização, informatização, gestão ambi-
ental e articulação interinstitucional.

As exportações brasileiras 
de café atingiram 8,8 milhões de 
sacas de 60 quilos no primeiro 
trimestre de 2016. Os embar-
ques, principalmente para a 
União Europeia, Estados Unidos 
e Japão, representaram divisas 
de US$ 1,3 bilhão. Os dados são 
do Informe Estatístico do Café, 
de março, atualizado mensal-
mente pela Secretaria de Política 
Agrícola (SPA) do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa). 

Célia Froufe
Agência Estado

Pelo terceiro mês conse-
cutivo, o Banco BMG voltou a 
ficar no topo da lista de maior 
volume de reclamações em 
relação ao total de clientes 
em fevereiro realizada men-
salmente pelo Banco Central. 
Em janeiro, ao ultrapassar a 
marca de 2 milhões de clien-
tes, a instituição retornou à 
desconfortável liderança. 

Desde que o BC mudou 
a metodologia, em julho de 
2014, separando as institui-
ções por dois grupos (aci-
ma e abaixo de 2 milhões de 
clientes), o BMG deixou de 
figurar na lista que sempre 
trazia seu nome antes das al-
terações.

De acordo com o BC, em 
dezembro do ano passado, o 
banco contava com 1,992 mi-
lhão de clientes. Em janeiro, 
passou a ter 2,198 milhões 
e, em fevereiro, a 2,319 mi-
lhões, quando também fi-
cou em primeiro lugar do 
ranking. Em março, com 148 
críticas consideradas pro-
cedentes pelo regulador no 
mês passado, a instituição 
obteve índice de 61,93, um 
pouco menor do que o an-
terior, de 66,40. O total de 
clientes subiu para 2,390 mi-
lhões

Até a volta do BMG ao 
ranking, o indicador rara-
mente ultrapassava a marca 
de uma dezena. A classifi-
cação é gerada por um ín-
dice que leva em conta ins-
tituições que receberam o 
maior volume de críticas de 
usuários de seu serviço em 
relação ao total de clientes. 
Todas são avaliadas pelo BC 
pelo seu conglomerado. Na 
segunda posição, com índi-

Caixa Econômica Federal ocupa a terceira posição no ranking do BC que avalia a satisfação dos clientes com a prestação de serviços

ce de 11,16 pontos, perma-
neceu o Itaú. A instituição, 
que possuía 60,260 milhões 
de clientes em março, rece-
beu 673 queixas avaliadas 
como procedentes pelo re-
gulador. Quem aparece em 
terceiro lugar agora é Cai-
xa Econômica Federal, que 
estava na quarta posição 
em fevereiro. A instituição 
obteve 9,56 pontos, obtidos 
pelos cálculos que conside-
raram 755 reclamações e 
um total de 78,962 milhões 
de clientes. Agora quem está 
na quarta posição é o Bra-
desco, que em fevereiro, fi-

gurava na terceira colocação. 
Em março, o banco recebeu 
728 críticas de seus 77,535 
milhões de correntistas. 
Com isso, perfez um índice 
de 9,38. Já o Santander apa-
rece em quinto lugar, com 
6,86 pontos, formados por 
234 queixas de seus 34,074 
milhões de usuários. Ainda 
aparecem na lista Banco do 
Brasil (6,29), Votorantim 
(5,20), HSBC (4,51) e Banri-
sul (3,56).

Em março, o volume de 
queixas consideradas com 
fundamentação contra insti-
tuições financeiras voltou a 

subir. Em dezembro, era de 
3.160; no primeiro mês de 
2016, foram 2.946 queixas e, 
em fevereiro, 2.669. No mês 
passado avançou para 3.289. 
A reclamação mais comum 
foi sobre oferta ou prestação 
de informação a respeito de 
produtos e serviços de for-
ma inadequada, mencionada 
352 vezes ante 259 vezes no 
mês anterior, quando estava 
em segundo lugar. 

Já irregularidades rela-
tivas à integridade, confiabi-
lidade, segurança, sigilo ou 
legitimidade das operações e 
serviços relacionados a car-

tões de crédito, citada 346 ve-
zes ante 300 do levantamen-
to anterior caiu da primeira 
para a segunda posição. “Ou-
tras irregularidades relativas 
a integridade, confiabilidade, 
segurança, sigilo ou legitimi-
dade das operações e servi-
ços” foi mencionada também 
260 vezes em março, o que a 
colocou como o terceiro item 
mais reclamado. A cobrança 
irregular de tarifa por servi-
ços não contratados ficou na 
quarta posição, com 248 crí-
ticas, e o débito em conta de 
depósito não autorizado pelo 
cliente recebeu 244 citações.

Em 12 meses, 
PIB acumula 
queda de 4,1%, 
diz FGV

O Produto Interno Bruto 
(PIB), a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no País, 
acumulava, em fevereiro deste 
ano, queda de 4,1% em um pe-
ríodo de 12 meses. É a 14ª taxa 
negativa. As informações são 
do Monitor do PIB, divulgado 
ontem pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). O PIB teve, em 
fevereiro, recuo de 1,79% na 
comparação com janeiro deste 
ano e de 3,7% na comparação 
com fevereiro do ano passa-
do. O PIB também acumulou 
perda de 1,1% no trimestre 
encerrado em fevereiro, em 
comparação com o trimestre 
encerrado em novembro de 
2015, informou a FGV. Na taxa 
acumulada em 12 meses, sete 
das 12 atividades produtivas 
pesquisadas tiveram queda, 
com destaque para a indús-
tria de transformação (-10%), 
comércio (-9,3%) e constru-
ção (-7,1%). Cinco atividades 
tiveram alta neste período: 
agropecuária (1,2%), indústria 
extrativa mineral (1,7%), ele-
tricidade (0,3%), intermedia-
ção financeira (0,2%) e servi-
ços imobiliários (0,4%).

Vitor Abdala
Repórter da Agência Brasil

Marli Moreira 
Repórter da Agência Brasil

A maioria dos consumi-
dores brasileiros está cau-
telosa com operações que 
podem resultar em endivida-
mento, revela pesquisa divul-
gada na quinta-feira (14) pela 
Associação Nacional das Ins-
tituições de Crédito, Financia-
mento e Investimento (Acre-
fi), feita em conjunto com a 
TNS Brasil, empresa global de 
pesquisa de mercado.

O levantamento, o quin-
to do gênero, reúne infor-
mações coletadas em entre-
vistas com mil pessoas com 
idade entre 18 e 65 anos, de 
todas as regiões do País, no 
período de 18 a 22 de março. 
Mais da metade dos entrevis-
tados, 52%, são mulheres e 
48%, homens. Na sondagem, 
82% das pessoas ouvidas 
disseram que não pretendem 
tomar crédito e 18% que têm 
intenção de contrair algum 
tipo de financiamento.

Essa proporção mos-
tra estabilidade em relação 
à ultima pesquisa, feita em 
outubro do ano passado. No 
entanto, ao responder sobre 
quatro tipos de financiamen-
to – imobiliário, consignado, 
automotivo e crédito direto 
ao consumidor (CDC), os en-
trevistados indicaram mu-

danças. Aumentou o número 
dos que têm planos de finan-
ciar um imóvel, de 33% para 
43%. Quanto ao consignado, 
33% disseram que iriam re-
correr a essa modalidade, 
mesmo percentual da apu-
ração anterior. A intenção de 
tomar crédito para compra 
de veículo caiu de 36% para 
33%. Também caiu a parcela 
dos que planejam conseguir 
recursos por meio do CDC, de 
32% para 24%.

Em outro quesito do 
questionário em que o objeti-
vo foi levantar se o entrevista-
do tem dívidas, 69% respon-
deram que sim, taxa maior do 
que a apurada na sondagem 
do ano passado, 66%. Quanto 
ao tipo de dívidas, diminuiu 
a parcela dos que devem ao 
cartão de crédito, de 73% 
para 70%. Também houve re-
dução da parcela com débitos 
por meio de carnês (de 31% 
para 30%); no caso dos finan-
ciamentos de carro (de 21% 
para 19%) e de leasing (de 
4% para 3%).

Em sentido contrário, 
subiu o total dos entrevista-
dos com operações de CDC 
em andamento, de 14% para 
15%. Aumentou também o 
percentual dos que citaram 
outros tipos de dívidas (de 
17% para 19%). Na enquete 
sobre a percepção em torno 

da segurança no emprego 
nos próximos meses, não 
houve alteração sobre o com-
portamento registrado em 
outubro de 2015. Permane-
ceu em 36% o total do grupo 
dos otimistas, que acreditam 
que continuarão ocupando 
o atual posto, assim como a 
parcela dos que temem per-
der a vaga.

A pesquisa também 
apurou que 36% estavam 
desempregados, mesmo per-
centual da última sondagem. 
Paralelamente, diminuiu de 
86% para 84% o grupo que 
prevê aumento no desem-
prego e passou de 16% para 
14%, o total dos que esperam 
o contrário disso.

Sentimento
A sondagem mostra ain-

da uma gradativa elevação no 
sentimento de piora quanto à 
situação do País. Na primeira 
pesquisa, em 2014, 12% clas-
sificaram a situação do País 
como ruim ou péssima, taxa 
que subiu para 29%, em abril 
do ano passado; 31% em ju-
lho; 39% em outubro e 46% 
em março deste ano. Entre 
os que consideram a situação 
ótima ou boa, o índice caiu 
de 17%, em 2014 para 7% 
em abril de 2015; caiu para 
4%, em julho do ano passado; 
permaneceu estável em 4% 

em outubro e voltou a decli-
nar para 3% em março deste 
ano. A parcela que considera 
a situação regular passou de 
44%, em 2014 para 37%, em 
2016. Para a diretora de De-
senvolvimento de Negócios 
da TNS, Elizabeth Salmei-
rão, o resultado da pesquisa 
reflete um comportamento 
de incerteza provocada pela 
instabilidade política do País. 
“Uma vez que há incerteza, 
as decisões são postergadas”, 
disse Elizabeth. Falta à popu-
lação confiança na condução 
da política econômica e existe 
temor quanto à manutenção 
dos empregos.

O presidente da Acrefi, 
Érico Ferreira, destacou que 
não existe previsibilidade 
no País. Isso, para Ferreira, 
é fruto do atual cenário em 
torno do processo de impea-
chment da presidente Dilma 
Rousseff, em curso na Câma-
ra dos Deputados. Ele obser-
vou que, mesmo que ocorra 
o afastamento da presidente, 
as dúvidas ainda persistirão, 
devido aos questionamentos 
que poderiam ser feitos aos 
sucessores, o vice-presidente 
Michel Temer, e o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha PMDB-RJ), 
ambos sujeitos a responder a 
processos de impedimentos 
nos cargos.

Pesquisa mostra cautela do brasileiro
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO

FOTO: Reprodução/Internet



Momentos 
felizes na 
residência 
de veraneio 
de Maria 
Emília 
Freitas em 
Camboinha 
no ano 
de 2006: 
Ana Maria 
Farias, Leda 
Rodrigues, 
Alba 
Tavares, 
Eulina Maia, 
Maria Lúcia 
Costa 
e Alda 
Gouveia.

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Médicos Sales Pinto, Fátima 
Patrício e Roxana Almeida 
Roque, procuradora Isabella 
Barbosa Martinho Falcão, 
empresários Adolfo Maia 
Filho e Dayse von Söhsten 
Lima, executivo Epitácio Pes-
soa Pereira-Diniz, poeta e 
conselheiro Luiz Nunes Alves, 
assistente social Oldila de 
Lucena Melo, juiz federal Ruy 
Eloy, design de moda Patrícia 
Chanpam.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   No Unipê acontece hoje o Sabadão do Imposto de Renda onde alunos e 
professores prestarão consultorias gratuitas sobre como fazer a declaração correta do 
Imposto de Renda. O evento será das 7h às 12h e das 13h às 17h.

FOTO: Goretti Zenaide

Na Appetito Trattoria: Mayrinne Meira e sua mãe, Graça Meira com a amiga Tereza Neuman Vaz

 No Centro Cultural Dante Alighieri 
acontece hoje às 19h mais uma Serata 
sob o comando do professor Normando 
Perazzo.
 Será com jantar italiano, Tom-
bola e sorteio de brindes.

Foto: Dalva Rocha

Dayse von Söhsten Lima é a aniversariante de hoje

FOTO: Goretti Zenaide

   As professoras de arte Madalena Zaccara e Maria Betânia e Silva anunciando 
o quarto número da revista Cartema, do programa de Pós-Graduação Associado 
em Artes Visuais da UFPE e UFPB que pode ser conferido no link http://issuu.com/
ppgavufpeufpbrevista.cartema.

Em noite elegante: Sales Pinto e Renata com Marcela Falcão, ele é o aniversariante de hoje

   No Cinespaço Mag Shopping estreiou uma nova aventura dos gauleses 
franceses “Asterix e Obelix’, dirigido por Louis Clichy. 

Copa Paraíba de Futebol

COMEÇA hoje  a Copa Paraíba de Futebol “Rai-
mundo Braga 2016”, a partir das 15h no Estádio Almeidão, 
com desfile das 30 equipes participantes vindas das 
cidades de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux, Conde 
Caaporã, Alhandra, Santa Rita e Cruz do Espírito Santo.

A iniciativa é do Governo do Estado através da 
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer que desde 
2013 vem revelando valores nesta modalidade es-
portiva.

“Com o tempo, uma im-
prensa cínica, mercenária, 
demagógica e corrupta 
formará um público tão vil 
como ela mesma”

“Tenho medo de política, 
de jogo de azar, de roleta 
russa, de dinheiro fácil, 
de troca com troco, de 
esmola demais...” 

JOSEPH PULITZER NINNA CARPENTIER

Ação social

O JUIZ José Geraldo 
Pontes, titular da Vara 
de Execução de Penas 
Alternativas de João 
Pessoa, entregou 
R$ 8.000,00 à 
Fundação Padre Pio de 
Pietrecina, que tem à 
frente o padre George 
Batista Pereira Filho.

A verba, oriunda 
de prestação pecu-
niária aplicada a apena-
dos, será destinada 
a aquisição de uma 
máquina de chinelo 
manual plus, uma pren-
sa e equipamento de 
informática.

Vem Morena
O GRUPO mu-

sical paraibano Os 
Gonzagas lançou no 
canal da Som LIvre, no 
Youtube, o videoclipe 
“Vem Morena”, nova 
canção que faz parte 
da trilha sonora da 
novela “Êta Mundo 
Bom”, da Rede Globo. 

A canção gravada 
por Luiz Gonzaga 
ganhou nova versão 
com os Gonzagas e 
pode ser conferida 
no endereço https://
www.youtube.com/
watch?v=fdFFtWx-
v7SM. 

De bem com a vida: promotora Vanina Feitosa no Paço dos Leões

FOTO: Dalva Rocha

Sábado na Usina
ACONTECE hoje o evento Sábado na Usina, novo pro-

jeto da Usina Cultural Energisa que vai movimentar aquele 
espaço das 15h às 20h. 

Será com a realização de food trucks e food bikes, 
show de Wister Galvão e exposição de arte coletiva com 
grandes nomes das artes visuais paraibanas. Na Sala 
Vladimir de Carvalho o show será a comemoração dos “50 
Anos de Oliveira de Panelas” com entrada franca.

RPG na Rede
A BIBLIOTECA 

Juarez da Gama Batis-
ta, da Fundação Es-
paço Cultural da Paraí-
ba, promove hoje, em 
parceria com um grupo 
de jogadores, o primei-
ro Workshop sobre 
RPG Dungein, intitula-
do “RPG na Rede”.

O evento será 
realizado a partir das 
14h no auditório 1 do 
Mezanino 2 do Espaço 
Cultural José Lins do 
Rego.

Turismo
FOI CRIADO na 

última terça-feira, na 
cidade de Cuité e sob as 
bênçãos do Sebrae Paraí-
ba, o Fórum de Turismo 
com a participação de 
gestores públicos daquela 
cidade e de Cubati, Picuí, 
São Vicente do Seridó, 
Araruna e Pedra Lavrada. 
O fórum vai divulgar o 
potencial turístico dessas 
regiões com destaque 
para o Ecoturismo, Turis-
mo de Aventura, Turismo 
Religioso e Turismo Rural.

   Foi aprovado o Projeto de Lei do deputado Gervásio Maia que obriga as 
empresas públicas e privadas da Paraíba para entregar as faturas aos clientes com 
antecedência mínima de 5 dias antes do vencimento. Há multa de mil reais para 
quem não cumprir o prazo determinado pela lei.

Estradas de ferro
O ESCRITOR  Eddie Edmundson, autor do livro 

“Gretoeste” que conta a história da empresa inglesa 
Great Western Brazil Railway Company, virá a João 
Pessoa em maio a convite dos irmãos David e An-
drew Barlow para uma palestra na Cultura Inglesa 
de João Pessoa.

A Great foi uma empresa que arrendou várias es-
tradas de ferro na América Latina no final do século 19.
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Copa Paraíba Sub-15 tem 
a sua abertura hoje no 
Almeidão com dois jogos

DECISÃO nO amIgÃO

Volta de Rodrigão anima Diá
Técnico ainda lamenta 
o gol nos acréscimos e 
aposta numa reação

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de abril de 2016

Levar um gol aos 50 mi-
nutos do segundo tempo não 
estava nos planos do técni-
co do Campinense, nem dos 
jogadores. No retorno para 
Campina Grande, após a der-
rota para Sport, na Ilha do 
Retiro, muita lamentação, 
mas também otimismo para 
o jogo de volta, amanhã, às 
16 horas, no Estádio Amigão, 
quando a Raposa vai decidir 
uma vaga para a grande final 
da Copa do Nordeste.

"Fizemos um grande 
jogo, contra uma equipe de 
alto nível, com jogadores de 
Série A, e conseguimos neu-
tralizar as principais jogadas 
do adversário. Ainda conse-
guimos encaixar alguns con-
tra ataques bons no segun-
do tempo, mas infelizmente 
o Pit Bull desperdiçou uma 
grande chance que poderia 
ter mudado a história do 
jogo", disse o treinador Fran-
cis Diá.

"Marcamos forte, saí-
mos no contra ataque e tive-
mos a oportunidade de abrir 
o placar, mas não consegui-
mos. Então, no fim, no último 
momento da partida, saiu o 
gol. Foi um banho de água 
fria. Esta derrota não foi boa 
para nós e vamos ter que fa-
zer uma bela partida no Ami-
gão, quase perfeita até, para 
tentar reverter o resultado. 
Temos que trabalhar, pois 
não tem nada perdido", disse 
o zagueiro Thiago Sala.

Para o jogo de amanhã, 
Diá está otimista, sobretudo 
porque terá a volta do ar-
tilheiro Rodrigão. "Ele nos 
fez muita falta, porque é um 
homem de área e faltou uma 
melhor definição no nosso 
ataque em Recife. Vamos 
precisar muito dos seus gols 
e seu trabalho de pivô neste 
jogo do Amigão", disse o trei-
nador da Raposa, que tam-
bém terá o retorno do volan-
te Leandro Sobral.

Como de costume, o 
técnico Francisco Diá não 
confirmou a equipe titular, e 
limitou-se a dizer que o time 
será ofensivo aproveitando 
os espaços que, segundo ele, 
são maiores no gramado do 
Amigão, do que na Ilha do 
Retiro, favorecendo ao Cam-
pinense, que tem um time 
mais rápido.

A diretoria da Raposa 
espera um público superior 
a 20 mil pessoas no Amigão. 
A venda dos ingressos come-
ça hoje, às 8 horas, na loja do 
clube. Os preços para esta 
partida serão os seguintes: 
na geral, R$ 20,00, na ar-
quibancada R$ 40,00 e nas 
cadeiras R$ 60,00. Os estu-
dantes e idosos terão direito 
a meia entrada, em qualquer 
local do estádio. 

A diretoria da Raposa 
também já entrou em conta-
to com a Polícia Militar, que 
promete um esquema rigo-
roso, com muitos soldados, 
para impedir o confronto de 
torcidas, dentro e fora do 
estádio. A torcida do Sport 
promete vir com pelo me-
nos 30 ônibus para Campina 
Grande. Os torcedores per-
nambucanos ocuparão parte 
da arquibancada principal, e 
pagarão os mesmos preços 
dos torcedores da Raposa.

Foto: Pedro Nunes/Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Após a euforia pela vitória por 1 a 0 so-
bre o Campinense, obtida aos 50 minutos 
do segundo tempo, uma má notícia para o 
Sport no jogo de volta. Heroi do triunfo, o 
zagueiro Durval está suspenso pelo terceiro 
cartão amarelo, mesma situação do volante 
Rithely, um dos mais regulares jogadores do 
elenco leonino. Amanhã, no Amigão, em 
Campina Grande, o Leão joga por um em-
pate ou mesmo uma derrota por um gol de 
diferença, desde que também marque, para 
avançar à final da Copa do Nordeste.

De imediato, dois jogadores aparecem 
como substitutos naturais. Para a zaga, Luís 
Gustavo aparece como opção, com Matheus 
Ferraz correndo por fora. Conta a favor do 
primeiro, o fato de atuar pelo mesmo setor 
de campo naturalmente preenchido pelo ca-
pitão rubro-negro. Já para a vaga de Rithely, 
o candidato mais provável é Luiz Antônio.

 No entanto, com a perda do seu prin-
cipal jogador de marcação, o técnico Paulo 
Roberto Falcão pode modificar o esquema, 
voltando a atuar com três volantes. Nesse 
caso, o prata da casa Ronaldo pode ganhar 
uma chance. Vale lembrar que, por outro 
lado, o treinador tem de volta o lateral es-
querdo Renê, que cumpriu suspensão na 
Ilha. Pelo lado do Campinense, quem re-
torna é o atacante Rodrigão, artiilheiro do 
Nordestão com sete gols e jogador que mais 
marcou gols na temporada nacional, com 
15.  O elenco rubro-negro se reapresentou 
ontem a tarde, na Ilha do Retiro.

Santa Cruz
Quando o Santa Cruz conseguiu a vi-

rada para cima do Bahia, na última quarta-
feira (13), parecia que a vitória coral estava 
garantida. O time pernambucano, no en-
tanto, cedeu o empate antes do fim, mas 
isso não foi o suficiente para desanimar 
Milton Mendes. O treinador destaca que a 
vaga na grande decisão da Copa do Nordes-
te está “em aberto” e mostra confiança na 
sua equipe.

“Jogo bem jogado pela nossa equipe. 
Fomos superiores, tomamos dois gols na in-
felicidade. Acredito que o Allan Vieira so-
freu falta no primeiro gol do adversário. O 
Bahia leva uma vantagem para casa, mas 

Sport não terá Durval e Rithely amanhã
DESFALQUES

temos condições de reverter e vamos lutar 
muito por isto. Está em aberto. Se mostrar-
mos o mesmo espírito, temos boas possibili-
dades” afirmou.

Mesmo sem a vitória, o Santa Cruz dei-
xou o gramado do Arruda aplaudido pela 
torcida. Milton Mendes também gostou da 
atuação da equipe. Segundo ele, a entrega 
do time em campo o deixou orgulhoso.

“Ficamos tristes pelo resultado, mas fe-
lizes pela atuação e entrega. Não canso de 
dizer que tenho orgulho de treinar este gru-
po. Os nossos atletas estão lutando e se de-
dicando no nível máximo. É importante prin-

cipalmente pelo resgaste do nosso torcedor. 
A torcida compareceu, nos apoiou”– acres-
centou. Já o técnico Doriva ganhou um des-
falque para a partida contra o Santa Cruz, a 
segunda da semifinal da Copa do Nordeste. 
O lateral Hayner levou cartão amarelo e está 
suspenso – na competição regional não ze-
ram os cartões da primeira fase.  

Perder Hayner é um problema para o 
treinador tricolor, já que Tinga, o outro la-
teral da posição, está recuperado de lesão, 
mas ainda está na fase de recondicionamen-
to, portanto não se sabe se ele já estará à 
disposição.

Durval, que 
marcou o gol 
do jogo, está 

fora, pois levou 
o terceiro 

amarelo

Rodrigão(9) é a maior aposta do Campinense. Ele não jogou por estar suspenso e amanhã reforça a equipe para o jogo de volta contra o Sport Recife no Amigão

Foto: Reprodução/Internet
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Copa Paraíba Sub-15 começa 
hoje com desfile e dois jogos
Abertura acontece no 
Estádio Almeidão com a 
participação de 30 equipes

A solenidade de abertura 
da Etapa do Litoral da Copa 
Paraíba de Futebol Raimundo 
Braga/2016, acontece hoje, 
a partir das 15h, no Estádio 
Almeidão, no Cristo Redentor, 
em João Pessoa. Trinta equi-
pes das cidades de João Pes-
soa, Cabedelo, Bayeux, Conde, 
Caaporã, Alhandra, Santa Rita 
e Cruz do Espírito Santo,  estão 
confirmadas na tradicional 
disputa realizada pelo Gover-
no do Estado, através da Se-
cretaria da Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel). Logo após o 
desfile, acontece duas parti-
das, a partir das 16h, entre 
Escolinha Hulk H 12 (Bayeux) 
e São Paulo (Cruz do Espírito 
Santo) e Spartax e Santos (am-
bos de João Pessoa).

A disputa será realizada 
em todas as regiões, onde a 
expectativa é reunir torcedo-
res, desportistas e familiares 
dos atletas que estão envolvi-
dos. De acordo com o coorde-
nador Antônio Vasconcelos, a 
Copa Paraíba é uma festa do 
esporte e desperta a atenção 
de todos pela qualidade téc-
nica das equipes que chegam 
reforçadas ao desafio. “A cada 
temporada o nível é o melhor 
possível com os times bus-
cando os reforços necessários 
em busca do título. Desperta 
também o interesse de todos 
que estão envolvidos na com-
petição”, frisou.

O secretário executivo 
de Esporte e Lazer, José Mar-
co, ressaltou o compromisso 
do Governo do Estado na re-
alização de mais uma edição 
da competição para garotos 
até 15 anos. “A Copa faz parte 
do calendário de atividades 
esportivas da Paraíba. Ela 
vem revelando muitos va-
lores que se destacam e são 
contratados por clubes pa-
raibanos, nacionais e até do 
exterior”, observou.

Flagrante da 
abertura do 
ano passado 
que também 
aconteceu no 
Almeidão

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Atletas entre 20 e 90 anos 
competem hoje, à partir das 
8h, na 1ª Etapa do Campeo-
nato Paraibano Master de Na-
tação (masculino e feminino), 
no Parque Aquático do Espor-
te Clube Cabo Branco (ECCB), 
em Miramar, em João Pessoa. 
A realização é da Federação de 
Esportes Aquáticos da Paraíba 
(FEAP). Mais de 90 atletas da 
Vila Olímpica Parahyba, Clube 
dos Oficiais da Polícia Militar 
(COPM), Cabo Branco e Clube 
Campestre de Cajazeiras, es-
tarão em ação em busca das 
primeiras colocações. Os três 
primeiros colocados de cada 
categoria receberão medalhas.

O desafio reúne ex-atletas 
que não deixaram de compe-
tir e estão em atividades na 
busca de uma vida saudável e 
pelo prazer do esporte.Entre 
as atrações do Estadual, es-
tão Ivanildes Gomes e Pedro 
Trajano, ambos com 83 anos, 
da equipe da Vila Olímpica 
Parahyba, Marina Palmeira e 
Franklin Burity (ECCB) e Mau-
rus Holanda e Igor Herbert 

Atletas entre 20 e 90 anos participam do Paraibano
NATAÇÃO MASTER

(COPM). A professora e uma 
das coordenadoras da dispu-
ta, Aldenora Vieira, disse que 
a competição superou o ano 
passado - 70 inscritos - pela 
motivação e empolgação dos 
atletas.

Segundo ela, além da dis-
puta, o evento é uma oportu-
nidade de reunir várias gera-

ções de atletas paraibanos que 
fizeram história no esporte e 
até hoje competem. “É uma 
verdadeira confraternização e 
ao mesmo tempo uma disputa 
saudável para o corpo. Creio 
que teremos uma disputa acir-
rada pela motivação do pes-
soal que estará participando 
da disputa”, avaliou Aldenora.

Após o desafio Estadual, o 
selecionado paraibano partici-
pará do Campeonato Brasilei-
ro, que acontecerá no período 
de 21 a 24 deste mês, na cidade 
de Palhoça, em Santa Catarina. 
Em maio, os atletas paraibanos 
estarão em Belém-PA, para a 
Copa Norte/Nordeste de Inter-
clubes, nos dias 21 e 22.

A piscina do Esporte Clube Cabo Branco será palco hoje de várias disputas no masculino e feminino do Paraibano

Federação realiza palestra com técnico da seleção
 A Federação Paraibana 

de Basquete (FPB) realizará 
na próxima segunda-feira, 
às 19h, no auditório da Fa-
culdade de Ciências Sociais 
Aplicadas (Facisa), em Cam-
pina Grande, uma palestra 
com o treinador da Seleção 
Brasileira (feminino), An-
tônio Carlos Barbosa, que 
comandará as meninas nos 
Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro/2016. Na terça-feira 
(19), pela manhã e a tarde, 

acontecerão aulas práticas 
no Colégio Motiva Ambien-
tal, na Serra da Borborema.

O evento é realizado 
pela FPB e a Facisa, que deve 
reunir alunos de Educação 
Física, professores, treina-
dores, dirigentes  e atletas.  
O objetivo é capacitar todos 
que estão envolvidos no es-
porte para troca de infor-
mações e experiências com 
um dos grandes nomes do 
esporte nacional e interna-

cional. Durante a palestra 
o técnico abordará temas 
como liderança, Olimpíadas 
e como montar uma equipe 
de alto nível.

Nas aulas práticas os 
participantes farão parte 
dos fundamentos na quadra 
e a movimentação ofensiva e 
defensiva. Na carreira como 
técnico, Antonio Carlos con-
quistou a medalha de bron-
ze nos Jogos Olímpicos de 
Sidney (2000), quarto lugar 

nas Olimpíadas de Atenas 
(2004), campeão Pré-Olím-
pico (2003), bicampeão 
da Copa América (1997 e 
2001), octacampeão Sul-A-
mericano e vice-campeão 
Pan-Americano no Rio de 
Janeiro (2007). Apostando 
no êxito do evento o pre-
sidente da FPB, Eduardo 
Shaffer, frisou que será uma 
grande oportunidade para o 
esporte da Paraíba receber 
um talento que ainda passa 

experiência e comandará o 
selecionado do Brasil nas 
Olimpíadas.

"Uma oportunidade 
maravilhosa para quem está 
envolvido no basquete pa-
raibano e deseja aprender 
muita coisa com a experiên-
cia de um profissional capa-
citado. Serão ensinamentos 
importantes para quem de-
seja conhecer novos fun-
damentos da modalidade", 
avaliou Shaffer.

BASQUETE

FOTOS: Reprodução



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO,16 de abril de 2016

City vai encarar o Real Madrid
liga dos campeões

Sorteio define ainda que 
o Bayern de Munique vai
enfrentar o Atlético

A sorte está lançada na 
Liga dos Campeões: o Man-
chester City vai encarar o 
Real Madrid nas semifinais da 
competição, enquanto o Atlé-
tico de Madrid decidirá a ou-
tra vaga na final com o Bayern 
de Munique. A Uefa realizou 
um sorteio ontem, em Nyon, 
na Suíça, para definir os con-
frontos com participação do 
ex-jogador do Inter de Milão 
Dejan Stankovic. Os jogos de 
ida serão entre 26 e 27 de 
abril, e as partidas de volta 
ocorrem na semana seguinte, 
entre 3 e 4 de maio. Quem le-
var a melhor, estará em Milão 
no dia 28 para a grande deci-
são.

O sorteio definiu ainda 
que Manchester City e Real 
Madrid fazem o jogo de ida 
na Inglaterra, dia 26, e de-
pois decidem a classificação 
na semana seguinte, dia 4, na 
Espanha. Quem passar desse 
confronto, será o mandante 
da final em Milão (essa é uma 
medida apenas protocolar, já 
que a decisão será em campo 
neutro). Já Atlético de Ma-
drid e Bayern de Munique se 
enfrentam primeiro na Espa-
nha, dia 27, e em seguida na 
Alemanha, dia 3. 

Dessa forma, o técnico 
do Bayern de Munique esca-
pa, ao menos por ora, de en-
frentar a sua nova equipe na 
próxima temporada. 

Duelo de técnico
O confronto entre Bayern 

de Munique e Atlético de Ma-
drid marcará também um 
duelo de técnicos valorizados 
na Europa: Pep Guardiola e 
Diego Simeone. À frente do 
clube alemão, Guardiola res-
saltou a boa fase do adversá-
rio, que eliminou o poderoso 
Barcelona nas quartas de fi-
nal da Liga dos Campeões.

Sobre Simeone, Guardio-
la elogiou a maneira como o 
elenco do Atlético absorveu 
a metodologia do técnico ar-
gentino, que preconiza a forte 
marcação e saída rápida em 
contragolpes:

“É um técnico ‘top’. A 
equipe tem a mesma menta-
lidade do treinador. Eu terei 
que falar muito com meus jo-
gadores. Necessitamos jogar 
bem as duas vezes”, disse. O 
Bayern alcançou seu quinto 
acesso consecutivo às semi-
finais da Liga. Guardiola, por 
sua vez, vai para sua sétima 
semifinal seguida. Diante do 
Atlético, Guardiola destacou a 
força do futebol espanhol. Ele 
considera o Barcelona a me-
lhor equipe do planeta. 

“Sigo pensando que o 
Barcelona é a melhor equi-
pe. Mesmo sendo eliminado 
e com o melhor jogador do 
mundo, que é o Messi. Mas 
uma ou duas partidas podem 
passar qualquer coisa. Tudo 
pode acontecer. O Atlético 
esteve mais de dez anos sem 
ganhar em Madrid. Chegou 
Simeone e tudo mudou”.

duelo entre 
Bayern e atlético 
marcará o 
confronto entre 
os melhores 
técnicos do 
mundo na 
atualidade

O Atlético de Madrid que fez história ao eliminar o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões agora vai medir forças com o Bayern de Munique nas semifinais 

Eliminado, Cuca agora quer a conquista do Brasileiro
O Palmeiras até goleou o 

River Plate-URU por 4 a 0, mas 
viu o Rosario Central-ARG 
bater o Nacional-URU, e deu 
adeus à Libertadores ainda 
na fase de grupos. Eliminado, 
o técnico Cuca agora tem um 
novo grande objetivo na tem-
porada.

"A gente sabe, deve 
melhorar e vai brigar por 
título do Paulista e Copa 
do Brasil. Eu disse, o nosso 
grande objetivo é o Brasi-
leiro. Ainda estou em fase 
final de análise de elenco, 
temos elenco grande, 30 e 
tantos jogadores e ainda 
temos alguma ‘necessida-

dezinha'. Hoje, estamos 
bem, mas amanhã estare-
mos melhor", disse.

"Eu conheço bem o Bra-
sileiro, adoro. Fui vice com 
o Cruzeiro em 2010 e em 
2012 com o Atlético-MG, 
quando faltou um pouqui-
nho pra gente ser campeão. 
A gente tem que ter calma 
pra fazer as coisas bem cer-
tas pra escolher o que fazer 
que nós vamos buscar esses 
títulos", afirmou.

Questionado se o clu-
be alviverde tem padrão 
de jogo, Cuca deu risada. 
"Não tem padrão de jogo 
ainda, não. Quando a gen-

te consegue ficar no banco 
sentado 10 minutos, aí sim, 
mas ainda não consigo fa-
zer isso. Tenho que ficar na 
beira do campo sempre po-
sicionando, falando", falou.

"Isso é uma crítica 
construtiva, mas o Egídio, 
por exemplo, foi um dos 
melhores, se não o melhor 
em campo, mas ele tem que 
entender que, quando o 
Jean for pro ataque, ele não 
pode ir junto. O Matheus 
Sales, que é inteligente, 
teve que ficar e, em duas 
ocasiões, sobrou um meia 
pro contra-ataque", acres-
centou.

PALMEIRAS

O Palmeiras goleou o River do Uruguai por 4 a 0, na última rodada

Desde que o técnico Mu-
ricy Ramalho mudou a for-
mação tática do Flamengo, 
deixando o 4-3-3 e adotando 
o 4-2-2, o atacante Emerson 
foi barrado. O camisa 11 co-
meçou a temporada como ti-
tular, mas, aos 37 anos, terá 
de lutar para reconquistar 
espaço na equipe. 

Atualmente, Marcelo Ci-
rino vive boa fase, com três 
gols nos últimos três jogos. Já 
Guerrero é o grande nome do 

elenco e referência na frente. 
Ou seja, não será fácil para 
Sheik. 

Apesar de barrado, o 
atacante segue sendo elo-
giado pelo técnico Muricy 
Ramalho. Emerson não trei-
nou no mesmo campo com 
os demais companheiros nos 
últimos dias porque sentiu 
dores musculares no início 
da semana, mas voltará às 
atividades diárias, normal-
mente.

"Emerson está bem fi-
sicamente. Ontem voltou a 
treinar com o grupo. No mo-
mento que troquei a equipe, 
os jogadores que entraram 
foram bem. Daqui a pouco, 
o Emerson volta a ser titular. 
Ele treinou forte esses dias 
e depois volta a ser titular. 
Vamos precisar de jogado-
res experientes nas finais. 
Ele já trabalhou comigo e 
sabe como é", disse Muricy 
Ramalho.

Barrado por Muricy, Emerson 
luta para recuperar a posição

FLAMENGO

Emerson , aos 
37 anos, sente o 
peso da idade ao 
ficar na reserva

Pela quarta vez con-
secutiva o Atlético-MG 
está entre os 16 melho-
res times da América 
do Sul. Classificado às 
oitavas de final da Copa 
Libertadores, a equipe 
Alvinegra encerrou sua 
participação na fase de 
grupos do torneio, uma 
semana antes do que 
outros cinco grupos. 
Portanto, nos próximos 
dias, os atleticanos vão 
abusar dos simuladores 
para descobrir o possível 
adversário na próxima 
fase da competição.

Deportivo Táchi-
ra-VEN, Grêmio, Santa 
Fe-COL, Independiente 
Del Valle-EQU e Nacio-
nal-URU. São alguns dos 
possíveis adversários do 
Atlético. São Paulo, The 
Strongest-BOL e Cerro 
Porteño-PAR são outras 
equipes que podem 
cruzar o caminho alvi-
negro. Mas nem mesmo 
a chance de encarar um 
time venezuelano no 

mata-mata parece iludir 
os atleticanos.

Na Cidade do Galo 
a Libertadores é trata-
da com muito respeito 
e nada de menospre-
zar os adversários. Se os 
próximos dias vão ser 
de muitos números e 
combinações por parte 
da torcida, o presidente 
do clube, Daniel Nepo-
muceno, descarta qual-
quer tipo de tentativa. 
O mandatário alvine-
gro vai aguardar o final 
da primeira fase e com 
uma preferência bem 
diferente. Nepomuce-
no gostaria de ter pela 
frente um adversário 
tradicional.

"Não faço simula-
ção. Na Libertadores 
não existe adversário fá-
cil. A gente tem de focar 
no nosso elenco. Quan-
to mais difícil, maior o 
desafio e nós estamos 
preparados para todos", 
comentou o mandatário 
do clube.

Time chega entre os 16 
melhores da libertadores

ATLÉTICO-MG

FoTos: Reprodução



Esdras Martins, de 19 
anos, é o primeiro no 
ranking dos 1.500m

Paraibano é aposta em São Paulo
BRASILEIRO DE ATLETISMO

FotoS: Reprodução
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 Ele foi considerado pelos desportistas 
da cidade do Padre Rolim como sendo o seu 
maior jogador de futebol de todos os tem-
pos. Quem o viu jogar comenta as suas joga-
das com os olhos brilhando, tamanho era o 
seu talento e intimidade com a pelota.

De família humilde e religiosa, Perpé-
tuo Correia Lima nasceu no dia 2 de abril 
de 1939, na cidade de Cajazeiras, estudou 
o fundamental e começou a trabalhar logo 
cedo, tendo como divertimento maior tomar 
banho de açude e jogar bola.

Sua carreira no futebol começou no 
Vasco da Gama local, onde passou a ser des-
taque e em seguida a ser convidado a jogar 
em todos os clubes da cidade: no antigo 
Santos, Estudante, Duque de Caxias, Atlético 
Cajazeirense e no Botafogo local. Ele passou 
a ser o “Pelé” do antigo Estádio Higino Pires 
Ferreira.

Aquele futebol vistoso e objetivo que re-
sultava em vitórias passou a chamar a aten-
ção de outros centros futebolísticos, pois 
“Perpétuo” chutava com os dois pés, lançava 
com maestria e conseguia se antecipar na 
jogada, demonstrando uma percepção extra-

ordinária. Também marcava muitos gols.
A sua fama logo se espalhou pelo Nor-

deste, passando a receber convites e pro-
postas para jogar longe de sua cidade natal, 
o que era o maior empecilho para o craque. 
Naquela época, quando assinava um contra-
to com uma agremiação da cidade de Sousa, 
ou Patos, ele pedia para treinar apenas na 
véspera do jogo e que logo após o mesmo 
houvesse um carro para levá-lo de volta.

Consta em sua biografia esse amor e 
apego a Cajazeiras, ao ponto de fugir da con-
centração de times grandes, como o Fortale-
za e o Bahia; clubes que teriam aberto o seu 
caminho para jogar no sul maravilha. 

Em Sousa ele jogou na Sociedade Espor-
tiva ao lado de craques como Pelim, Zamba 
e Edilson. Em Patos, ele fez parte de um ata-
que imbatível no Nacional com  Tuca, Dissor, 
Lulú e Teixeirinha.

Seu talento também reinou com as 
camisas do Quixadá e do Sirol, times sediados 
em Juazeiro do Norte e Quixadá, cidades do 
interior cearense.  Até os dias de hoje os tor-
cedores daquelas duas cidades recordam com 
saudade dos gols marcados por “Perpétuo”.

Ele tinha duas grandes e boas lembran-
ças do futebol. A primeira foi em 1973 quan-
do enfrentou um combinado do Guarany e 
do Icasa, ambos times do Ceará. Naquele 
dia festivo o grande Garrincha participou do 
amistoso. A segunda foi em 1974, quando 
disputou o seu primeiro e único campeo-
nato de profissionais na Paraíba.  Nas duas 
oportunidades ele vestiu a camisa do extinto 
Botafogo de Cajazeiras.

Em 1977, o nosso craque pisou em 
uma linha de madeira e uma pequena ferpa 
entrou em seu pé. Já em sua casa, “Perpétuo” 
utilizou um instrumento doméstico para 
remover a mesma. Seu sofrimento começou 
aí e em poucos dias faleceu vítima do  tétano.

A cidade de Cajazeiras chorou a sua 
morte.  Em um dos conjuntos habitacionais 
da cidade existe a Rua Perpétuo Correia 
Lima, uma homenagem da Câmara Municipal 
local.  A nova e belíssima praça de esportes 
da cidade foi inaugurada no ano de 1985, 
e foi batizada de Estádio Perpétuo Correia 
Lima, “ O Perpetão”.  

Perpétuo foi um profissional que es-
creveu o seu nome com tintas douradas e 

perpétuas na belíssima história do futebol 
paraibano. O livro “A História do Futebol de 
Cajazeiras”, escrito por Reudesman Lopes 
Ferreira destinou mais de dez páginas sobre 
a vida do craque.

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

Apesar da Paraíba não ter 
enviado sequer um atleta para 
o Campeonato Brasileiro Caixa 
Sub-20 Interclubes, que teve 
sua abertura ontem, no Centro 
de Atletismo Professor Oswal-
do Terra, em São Bernardo do 
Campo/SP, um pessoense, que 
competirá pelo Estado de São 
Paulo deve “roubar a cena” 
dos desportistas. O mesmo é 
aguardado nas pistas de atle-
tismo com muita expectativa 
na prova dos 1.500m e 800m.

Trata-se de Esdras Mar-
tins de Lima, 19 anos, atleta 
do Instituto Elisângela Maria 
Adriano, que tem parceria com 
a BM&F, empresa que patroci-
na vários atletas nacionais de 
caráter olímpico. Nascido em 
João Pessoa, descoberto pelo 
educador físico Luis Alcides, 
e ex-atleta do Clube Recrea-
tivo Kashima, do Bairro do 
Cristo Redentor, Esdras é o 
primeiro do ranking brasileiro 
nos 1.500m, com a marca de 
03.52s70 e o terceiro melhor 
do País, na prova dos 800m 
com o tempo de 01m53s96.

“Uma promessa futura 
para grandes eventos nacio-
nais e internacionais”, come-
morou ontem o seu ex-treina-
dor, Luís Alcides, lembrando 
que foi obrigado a enviar Es-
dras Martins para os grandes 
centros do País, pelo fato do 
mesmo, na Paraíba, encon-
trar várias dificuldades para 
participar das competições de 
caráter seletivas de âmbito na-
cional e internacional.

Esdras Martins esta-
rá em ação hoje de manhã, 
nos 800 metros, porém, seu 
foco maior será na prova 
dos 1.500m, também hoje, 
desta feita às 17h10. “Muito 
ansioso para meu primeiro 
campeonato nacional depois 
que me transferir para São 
Paulo”, afirmou o atleta, que 
já está inscrito também no 
Troféu Brasil de Atletismo, 
no período de 30 de junho a 
3 de julho deste ano.

O Campeonato Brasileiro 
Caixa Sub-20 Interclubes reu-
nirá 710 atletas de 102 clubes 
de 14 Estados e do Distrito Fe-

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

deral. Desta forma, a competi-
ção mostra, mais uma vez, ser 
um grande sucesso, repetindo 
o êxito de edições passadas. 
A Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAt), organiza-
dora do evento, recebeu ins-
crições de clubes de todas as 
regiões do País: Amazonas, 
Bahia, Espírito Santo, Goiás, 
Mato Grosso, Minas Gerais, 
Pernambuco, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul, Roraima, 
Santa Catarina e São Paulo, 
além do Distrito Federal.

Nesta edição, o Brasileiro 
Caixa Sub-20 Interclubes tem 
um atrativo especial porque a 
competição é mais uma opor-
tunidade de os participantes 
tentarem os índices exigidos 
pela CBAt para o Campeonato 
Mundial Sub-20 de Bydgoszcz, 
marcado para o mês de julho, 
na Polônia.  De acordo os cri-
térios de convocação fixados, a 
CBAt chamará até dois atletas 
por prova com índice obtido 
de 1º de janeiro a 11 de junho 
e que participem das provas 
finais do Campeonato Brasi-
leiro Sub-20 Interseleções, 
marcado para os dias 11 e 12 
de junho, em local ainda não 
definido. 

Open de Tênis 
será disputado 
em João Pessoa 
no próximo mês

O mês de maio será de 
muito Tênis na Paraíba. É que 
do dia 6 até o dia 29 de maio, 
tenistas de várias categorias 
estarão disputando o 1º Open 
Tênis Point, que ocorrerá na 
Escola de Tênis Point, ao lado 
do Hotel Tambaú, em João Pes-
soa. As inscrições estão abertas 
e podem ser feitas no local das 
disputas, da sexta-feira até o 
domingo. Haverá uma premia-
ção de R$ 3 mil, mais troféus, 
para os primeiros classificados 
nas quatro categorias que se-
rão jogadas.

A organização é do pro-
fessor Rui Galdino, que já es-
tabeleceu a forma de disputa. 
“Serão melhores de três sets, 
sem vantagem para todas as 
classes, com super tie-break 
no terceiro set”, disse ele, acres-
centando que o esporte vive 
um bom momento no Estado. 
“No Tênis Point é assim. Todo 
mês tem campeonatos e even-
tos. E a cada final de semana, 
uma categoria será disputada, 
com premiações em dinheiro e 
troféus”, assegurou.

O 1º Open Tênis Point terá 
seu início no dia 6 de maio, 
prosseguindo até o dia 8, com 
a categoria 5ª Classe (simples). 
Serão premiados o primeiro e 
segundo colocados, respecti-
vamente com R$ 500,00 e R$ 
250,00. A competição será re-
tomada nos dias 13, 14 e 15, 
quando acontecem as disputas 
da categoria 4ª Classe (sim-
ples), com mesma premiação. 
No período de 20 a 22, será a 
vez dos tenistas competirem 
na 3ª Classe (simples), também 
com premiação de R$ 500,00 
e R$ 250,00, para primeiro e 
segundo colocados. A última 
categoria será a 2ª Classe, que 
será disputada entre os dias 
27 e 29 de maio, com a mesma 
premiação.

O organizador da com-
petição, por sua vez, pediu a 
presença do público para pres-
tigiar o evento. “Participe, traga 
sua família e seus amigos. Ve-
nha jogar e se divertir e assistis 
aos jogos.”, concluiu.

A confederação Brasilei-
ra de Handebol fez a convo-
cação ontem das atletas da 
Seleção Brasileira  de Bea-
ch Handebol (handebol de 
areia), que farão a 1ª fase de 
treinamento, visando o Cam-
peonato Mundial da moda-
lidade, marcado para o mês 
de julho, na Hungria. A exem-
plos de outras convocações, 
a base é totalmente paraiba-
na, quando 9 jogadoras no 
feminino e cinco no masculi-
no, integram a lista. No total 
foram 32 convocações, sendo 
17 homens e 15 mulheres.

A 1ª fase de treinamento 
acontecerá no mês de junho, 
em João Pessoa, quando as 
seleções masculina e femini-
na de handebol beach esta-
rão em atividades nas areias 
da Praia de Cabo Branco, na 
capital paraibana. A Confe-
deração manteve a mesma 
comissão técnica que, nos úl-
timos anos, vêm conquistan-
do tudo no que diz respeito 

Confederação convoca atletas 
para treinamentos na capital

HANDEBOL

a competição desta modali-
dade. No masculino, Antônio 
Hermínio Guerra Peixe per-
manece no comando técnico, 
enquanto no feminino, Ros-
sana Marques, paraibana de 
João Pessoa.

Os dois treinadores já 
programaram para os dias 
21 e 22 de junho, em João 
Pessoa, testes, avaliações e 
exames médicos com os atle-
tas convocados. A relação di-
vulgada ainda não é oficial, 
haja vista que haverá cortes 
antes do embarque da dele-
gação brasileira para a Hun-

gria, onde vai participar do 
Campeonato Mundial.

Na categoria masculina, 
os paraibanos convocados 
foram Bruno Oliveira, Cris-
tiano Rossa, Gil Vicente, João 
Paulo (todos do Grêmio Cief) 
e Wellington Novais, do HCP. 
No feminino, as convocadas 
foram Camila Ramos, Cyn-
thia Piquet, Darlene Soares, 
Ingrid Emmanuelly, Milena 
de Araújo, Millena dos Anjos 
(todos do Apcef/Posto Ocea-
nia); Juliana Xavier e Simone 
Leandro (Grêmio UFPB), e; 
Nathalie Souza (HCP).

As meninas da seleção vão voltar a treinar em João Pessoa

Esdras Martins de Lima (C) no alto do pódio numa de suas conquistas. Ele é de João Pessoa, mas compete pelo Estado de São Paulo
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viagem de ritmos
Lenine retorna à capital paraibana com turnê de seu novo disco,

intitulado “Carbono”, Seu pereira e Coletivo 401 compõem a programação

O cantor e compositor 
Lenine é uma das maiores 
expressões da cena músical 
brasileira na atualidadeerá uma estreia es-

pecial, entre amigos, 
para um público 
muito querido e que 
acompanha meu tra-
balho desde sempre”. 
Comentou entusias-
mado em entrevista 

ao jornal A União o cantor pernambuca-
no Lenine que retorna à capital paraibana 
amanhã com show na Fundação Espaço 
Cultural (Funesc). A apresentação, que 
acontece hoje com início previsto para 
às 20h, fará uma verdadeira viagem de 
ritmos e instrumentos começando com a 
viola pantaneira até o afro jazz e logo após, 
com a valsa moderna seguindo em direção 
ao frevo’n’ roll. Os interessados em partici-
par do show podem adquirir seus tickets 
nos pontos de vendas, CNA Ruy Carneiro, 
MMartan e Popotamus Buffet, nos valores 
de R$ 35 meia-entrada e R$ 70 inteira.

Além da apresentação do cantor 
Lenine, o evento terá abertura oficial com 
o show da banda paraibana Seu Pereira 
e Coletivo 401 apresentando suas novas 
composições do disco “Eu não sou boa 
Influência pra você”.

Com o sucesso da campanha realiza-
da na internet por meio do site Caterse, 
os artistas paraibanos que compõem 
Seu Pereira e Coletivo 401, conseguiram 
apoio de 584 pessoas para poder efetuar 
o lançamento de seu segundo disco. 

Agradecido pela ajuda de seus fãs, 
o grupo público em sua página oficial no 
facebook que, nesse valor não vai incluso 
apenas o Novo Disco, não vai só à nova 
tiragem do velho disco, não tem só as re-
compensas que vamos mandar uma a uma 
pra cada pessoa que nos apoiou. Nesse 
valor tá incluso o sonho de viver da arte.

“É a partir desse novo projeto que 
abriremos nossa primeira loja virtual pra 
vendermos discos, camisetas, posters, 
adesivos, vinis, enfim, nossa arte de uma 
forma mais ampla. Além da música, além 
dos shows”, comentou Jonatha Falcão en-
tusiasmado com o sucesso da campanha.

Já na apresentação principal, o 
cantor Lenine, que está trazendo ao seu 
show 11 faixas de seu novo disco cha-
mado Carbono, disse que suas novas 
músicas começaram a ser compostas a 
partir do nome. “Na verdade, desde o 
disco Labiata minhas canções passaram a 
ser compostas a partir do título. Carbono 
surgiu dessa forma, porque já era uma 
das palavras de minha coleção. Como 
estudei engenharia química, o termo já 
fazia bastante sentido. Carbono é à base 
da vida”, explicou o cantor.

Entre as faixas que o público pode-
rá apreciar no show estão: ‘Castanho’ 
(Lenine/Carlos Posada), ‘Simples assim’ 
(Lenine/Dudu Falcão) e ‘Cupim de Ferro’ 
(Lenine/Nação Zumbi). Além também de 

passar por canções dos discos Olho de 
Peixe, Na Pressão, O Dia em Que Faremos 
Contato e Labiata.

Falando ainda sobre o disco, em 
entrevista o cantor disse que Carbono foi 
concebido ao lado de muita gente e que o 
som é mais pesado com Pantico Rocha e 
Guila de volta. “O que permanece a partir 
de Chão é a quadrifonia, que pretendo 
manter em todos os meus shows daqui 
pra frente”, completou. 

Em suma, “Carbono é permanência 
e continuidade”, como diz Lenine. E uma 
deliciosa oportunidade para o cantautor 
“tirar um som” ao lado dos amigos de longa 
data. Não por acaso, o espetáculo é encerra-
do com “Undo”, faixa instrumental composta 
pelos cinco músicos e gravada, por pura afe-
tividade, na Toca do Bandido, reverenciando 
o saudoso amigo Tom Capone.

Na composição de seu 
disco, o artista bebeu de di-
versas fontes para compor 
suas músicas, entre elas 
estava o Nordeste, que 
tem grande força sobre 
o artista. “Não ouso ex-
plicar. Não sei em que 
dosagens entram as 
influências na minha 
música. Creio não 
ser uma questão 
regional, e sim de 
curiosidade. Mas 
o Nordeste exer-
ceu e exerce grande 
influência sobre mim, 
carrego sempre Per-
nambuco de uma forma 
natural, orgânica, em meu 
trabalho. Em Carbono, por 
exemplo, compus “Cupim 
de Ferro” com meus con-
terrâneos da Nação Zumbi”, 
revelou o cantor Lenine. 

Além do próprio cantor, 
o álbum foi produzido ao lado 
de Bruno Giorgi e JR Tostoi. 
De volta ao estúdio e ao palco 
com o cantautor, o baterista 
Pantico Rocha e o baixista Guila 
aparecem também como com-
positores. Pupillo, Tó Brandileone e o 
maestro holandês Martin Fondse figuram 
na coprodução de algumas faixas. Mar-
cos Suzano, Carlos Malta, Nação Zumbi, 
Martin Fondse Orchestra, Letieres Leite 
com sua Orkestra Rumpilezz e o violeiro 
Ricardo Vignini estão entre os que parti-
cipam do projeto.

“S

n show de Lenine
n Atração convidada: Seu pereira e Coletivo 401
n onde: Fundação Espaço Cultural
n Quando: Amanhã
n Horário: 20h
n Entrada: R$ 35 meia-entrada e R$ 70 inteira  
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O misterioso sumiço 
do Cabedelo

Ramalho
LeiteLiana, minha flor de abril

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Farolito

Foi a música, foi o verso do poeta ou foi o perfume 
da flor?

De sã consciência, confesso que não sei responder 
à minha própria indagação. E permaneço no mundo 
do imaginário, das perguntas sem respostas: Por que 
a rosa não sai do meu pensamento? E por que o meu 
pensamento não consegue construir uma rosa, uma 
qualquer por inteiro?

Sei da minha sabida e proclamada incompetência 
para lidar com determinados assuntos, o que  acaba 
por me levar a esta melancólica conclusão: afinal quem 
sou eu para falar sobre as rosas?

De teimoso continuo no mesmo tema, embora 
as limitações me pareçam bem claras. Queria dizer 
coisas bonitas, queria escrever palavras românticas 
e bem dispostas sobre o perfume das rosas, sobre a 
beleza das rosas, sobre as rosas enfim e não consigo 
sair do canto.

Reconheço a minha incapacidade de formular 
uma frase, por pouco poética que seja. Então, que 
ao menos, me permitam  pedir emprestados ao 
mestre  Cartola os seus mais belos versos “as rosas 
não falam, simplesmente exalam o perfume que 
roubam de ti”. Mas se as rosas não falam, e  eu – 
réu confesso – não sei falar sobre elas, somente me 
atrevo a dizer,  com certo cuidado, dando tantas 
voltas e evitando um vexame maior,  que nestes 
dias andei  pensando nas rosas e até agora não 
consegui mudar o pensamento.

Serão as rosas de abril a que se referia o mestre 
Caymmi, que já estão  chegando junto com as últimas 
chuvas de março fechando o verão ou serão apenas 
devaneios de um amador das poesias um dia frustrado 
por não completar o  fecho de  um simples soneto?

Porventura serão “the april roses” da canção “Is 
a many splendored thing”, que nos enlevou no filme  
“Suplício de uma Saudade”? Quem não lembra a bela  
Jennifer Jones, a enfermeira apaixonada pelo Wil-
liam Holden dos anos 50 do século passado, que nos 
deixava, jovens adolescentes,  suspirando no escuri-
nho do cinema?

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

O primeiro erro da Era Lula teve 
lugar quando o presidente recém-eleito 
disse que não ia olhar para o retrovisor. 
Foi como se ele oficializasse 
a esculhambação. O olhar 
subtraído ao retrovisor 
cometeu uma injustiça: 
deu o mesmo tratamento 
a honestos e desonestos, 
contrariando o princípio da equidade – 
um dos pilares do Direito. Trata-se do 
princípio que reza “tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, 
na medida de sua desigualdade”.

Eis uma das poucas coisas bonitas 
do Direito. Pois não se pode tratar igual-
mente os cidadãos e os antissociais. Esse 
tratamento só beneficiaria aos patifes 
que abundam na sociedade brasileira. 
Os corruptos infestam o 
Brasil desde priscas eras. 
Diz-se que, ao ter início 
a Guerra do Paraguai, 
o exército paraguaio 
levou de trambolhada o 
exército brasileiro – pois 
os nacionais estavam 
desprovidos de cavalaria. 
Os cavalos constantes da 
contabilidade eram biso-
nhos baguais, adquiridos 
a preço de garanhões de 
guerra.

Lula não quis olhar 
pelo retrovisor, mas é o 
que a Operação Lava Jato 
está fazendo com seus 
olhos de coruja. Começou 
olhando para os cam-
peões da corrupção no 
Brasil: as empreiteiras. Gente que não 
sabia o caminho da cadeia foi direto para 
ela, com as mãos para trás. Uma dúvida 
persegue os ainda ocupantes do gover-
no: se eles sobreviverem ao impedimen-

O retrovisor

Sabe-se que foram trinta e cinco os navios brasi-
leiros atacados e desaparecidos nas águas do Atlântico, 
do Mediterrâneo e do Índico, desde a costa dos Estados 
Unidos ao extremo sul da África, durante os anos de 
1941 a 1944. Esses incidentes causaram a morte de 
mais de mil pessoas e obrigaram a entrada do Brasil 
no conflito, rompendo relações com os países do Eixo 
a partir de janeiro de 1942. Se a ofensiva de submari-
nos alemães e italianos aos nossos vasos cargueiros, já 
ocorria antes de Getúlio Vargas  declarar o Brasil em es-
tado de  guerra, a partir de então, os ataques passaram 
a ser constantes e persistentes. Antes, os alvos foram os 
mercantes que transitavam pelo Caribe ou pela costa 
leste dos EE.UU, depois, os encouraçados inimigos 
chegaram às nossas costas  e, entre Recife e Salvador, 
acertaram, em dois dias, seis dos nossos barcos de 
carga, causando mais de seiscentas mortes. A maioria 
das embarcações pertencia ao Lloyd Brasileiro, mas 
outras pequenas companhias também sofreram perdas 
irreparáveis em vidas e danos materiais.

Entre os navios afundados durante o segundo 
conflito mundial, o navio mercante  Cabedelo, desa-
pareceu sem deixar vestígios, nas águas do Atlântico, 
acredita-se, à leste das Pequenas Antilhas. Estava com 
54 tripulantes a bordo, sob o comando do capitão 
Pedro Veloso da Silveira. Esse navio, por ironia, fora 
fabricado em estaleiro alemão e ganhara inicialmen-
te o nome de Prússia. Movido a vapor e construído 
em aço, tinha cento e onze metros de comprimento 
e quinze e meio de largura, com um calado de quase 
sete metros.  Podia alcançar uma velocidade de doze 
nós, o que daria cerca de vinte e dois quilômetros 
por hora. Alvo fácil, sem dúvida. Na Primeira Grande  
Guerra, estava a serviço da Marinha Alemã. Quando da 
entrada do Brasil na conflagração, em junho de 1917,  
foi confiscado pelo governo brasileiro e incorporado 
à nossa frota, com o nome de Cabedelo. Estava retido 
desde 1915 no Porto de Santos.

O Cabedelo zarpou de Filadélfia, nos EE.UU, em 14 
de fevereiro de 1942, em direção às Antilhas mas como 
destino final o Rio de Janeiro. Naquela ocasião, os na-
vios que trafegavam pela chamada Zona de Segurança 
Pan-Americana - costa leste dos EE.UU, ainda não eram 
controlados nem acompanhados para efeito de prote-
ção dos ataques inimigos. Tem-se como aquela, a data 
em que o Cabedelo desapareceu nos mares, sem deixar 
rastro. Para pesquisadores citados por Wikipédia, teria 
sido em 25 de fevereiro a data do ataque ao barco bra-
sileiro, por obra e graça do submarino italiano Da Vinci. 
A afirmativa, porém, é controversa. Primeiro,  diz-se 
que o afundamento do Cabedelo não foi encontrado 
nos registros italianos e, depois, pela data provável do 
ataque, já havendo navegado onze dias desde a partida, 
estaria fora na área de ação do Da Vinci.

O afundamento do Cabedelo ainda foi atribuído 
a outro submarino italiano, o Torelli, que no mesmo 
período atacara dois outros mercantes à altura das 
Guianas. Nenhuma das hipóteses levantadas foi ampa-
rada em provas concretas. A ausência de sobreviventes, 
fato inusitado até então, entre nós, levou-se à tese de 
que os tripulantes teriam sido metralhados pelo inimi-
go quando já estariam a bordo de escaleres. Todavia, 
nenhum escaler, mesmo vazio, foi encontrado. E o mis-
tério  permanece até os dias  atuais. 

to, qual sua proposta para o novo Brasil? 
Não se faz um projeto para um país do 
tamanho do Brasil em uma noite. Enten-
do que a continuidade da Lava Jato possa 
ser o projeto inicial que o Brasil precisa 
para sair do atoleiro.

Da vez futura, a Lava Jato não 
seria seletiva: atingiria a gregos e baia-
nos, troianos, espartanos, atenienses e 

cartagineses, e 
mais quem apa-
recesse. Sempre 
com o princípio da 
equidade: tratando 
“igualmente os 
iguais e desigual-
mente os desiguais, 
na medida de sua 
desigualdade”. 
Saneado o país, 
poderia se pensar 
na construção de 
uma nova Nação. 
Seria o que Lula não 
quis fazer no início 
do seu primeiro 
governo.

Aquela 
máxima do futebol 
diz: “Quem não faz, 

leva”. Lula não quis golear o time adversá-
rio, que deixava o governo para ele entrar. 
O resultado é o que se vê: Lava Jato nele. O 
campo era rico para uma lavagem no es-
tilo, quando as falcatruas ainda estavam 

Os cavalos 
constantes da 
contabilidade 
eram bisonhos 
baguais, 
adquiridos 
a preço de 
garanhões
de guerra

 

Nesse emaranhado de dúvidas busco a rosa-dos-
ventos para localizar o meu norte, e na  confusão de 
pontos cardeais em que me meti,  passo a habitar um 
mundo onde não consigo distinguir sequer a cor da 
rosa-choque. Talvez seja preciso recorrer aos rosa-
cruzes e assim, quem sabe, finalmente sentir o per-
fume da rosa que, um dia, embelezou os cabelos de 
Laura – aquela formosa Laura da canção que um dia 
Yvon Cury imortalizou.

E, se nesse baú de recordações não consigo as 
respostas que preciso,   se  não tenho como construir 
versos românticos para cantar os botões de rosa – 
como belas meninas-moças -  desabrochados em flor,  
só me resta o encantamento de ver as rosas, todas 
elas, vermelhas, amarelas, brancas, chá – de qualquer 
cor e sobre elas derramar o meu olhar no mais român-
tico que ele possa se apresentar.

E, embora o seu nome não seja Rosa,  neste sábado  
homenageio (por que não?) uma flor do meu jardim, a 
minha querida  filha Liana,  que amanhã faz  aniversá-
rio.  Apesar de  já, há algum tempo,   ter passado dos 
15 anos, ela para mim continua sendo um botão ainda 
por desabrochar.
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frescas, insepultas, não haviam prescrito. 
A bandalheira dos governos anteriores – 
que remontam às ditaduras militares e 
de Vargas, mais as patifarias do tempo de 
Floriano e do Império – foram assimiladas 
como fenômeno cultural. Aquele do “apro-
veita enquanto o Brás é tesoureiro”.

A Lava Jato tem seu mérito. 
Botou grandes empreiteiros na 
cadeia. Essa gente mandava no 
Brasil, haja vista a lista de mais 
de trezentos políticos encontrada 
nos escaninhos da Odebrecht. 

Isso é o que se chama de corrupção 
ativa: uma construtora ter mais de 
trezentos nomes de políticos que rece-
biam propina, numa lista encontrada 
“por acaso” dentro de uma gaveta numa 
operação de busca. Depois, a Odebrecht 
empurrou sabidamente o abacaxi para o 
Supremo, alegando que havia muita gen-
te com foro especial na lista da gaveta. E 
não se falou mais no assunto.

O governo do PT não quis investigar 
o governo de Collor e FHC. Agora, está 
sofrendo uma investigação nos governos 
de Lula e Dilma, com direito a cassações. É 
isso o que a direita quer: cassar os gover-
nos da esquerda para que seus gestores 
fiquem inelegíveis nos próximos anos. O 
anúncio que Lula fez, dizendo que seria 
candidato em 2018, fica assim neutraliza-
do. Soa até como uma peça de campanha 
fora de época. Campanha que pode ser 
formidável se a Lava Jato não conseguir 
produzir provas contra o Rasputin do 
PT – o que até agora não fez, nem contra o 
monge nem contra Dilma.

P. S.: Aos 19 de maio (uma quinta-
feira) estarei lançando a segunda edição 
do meu livro “Dom Sertão, Dona Seca”, no 
salão Wladimir Carvalho, da Energisa – a 
empresa da luz, em Tambiá. Você, sua 
família e seus amigos estão tempestiva-
mente convidados. Há estacionamento 
para todos.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)



Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Literatura

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Miguel Câmara e Yulgan Tenno 
lançam livros na área de Direito

Serviço

Os primeiros livros da car-
reira dos advogados Miguel Câ-
mara e Yulgan Tenno de Farias 
Lira, foram lançados na noite 
da última quinta-feira, no Café 
Galeria, em Manaíra. O livro de 
Miguel, intitulado Pec Popular, 
retrata propostas de emendas 
constitucionais de incentivo 
popular. Um instituto jurídico 
capaz de alterar a Constituição, 
sendo o povo como autor de 
propostas.

Formado pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) Mi-
guel, participou de obras cole-
tivas em comemoração aos 25 
anos da Constituição Federal, 
escolhido através de concurso.   

Segundo ele, uma defesa 
do povo como agente na trans-
formação da Constituição ainda 
não reconhecida. “Fico feliz e 
emocionado em reunir assun-
tos que estão em evidência na 
área jurídica. Quero agradecer o 
apoio que tive dos familiares e 
amigos”, frisou. 

Já Yulgan Tenno colocou à 
disposição da sociedade o livro 
“Controle de Convencionalidade”, 

 

Cine OAB apresenta “O melhor de Veneza” 
na Fundação Casa de José Américo

Em parceria com a Fundação Casa de José Américo, o 
projeto Cine OAB – Direito e Arte em Película, tem início na 
próxima segunda, na Fundação Casa de José Américo com o 
filme “O melhor de Veneza”. A exibição do filme que tem iní-
cio às 19h, é um drama dirigido por Michael Radfort, baseado 
na obra homônima de William Shakespeare. Após a exibição, 
ainda haverá comentários do professor Felipe Negreiros 
Deodato com o público presente. 

Cinema

Marmelada dietética

Muito criativo como é o povo brasileiro, a marme-
lada aqui é “diet” e não “deadly”. Por isso, como vimos 
no nosso artigo anterior, 37% dos políticos brasilei-
ros atuantes, inclusive com mandatos na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, se empanturram de 
marmeladas e não estão nem aí para o diabetes, que 
nem lhes causa cegueira nem definha as suas pernas e 
impeçam que continuem dando suas largas passadas 
na conquista do poder e da fortuna. 

Como já é do nosso conhecimento, 222 dos nossos 594 
deputados e senadores têm contas a ajustar com a Justiça. 
Na Câmara Federal, a taça de malefícios perpetrados contra 
o Estado e a sociedade pertence ao deputado Paulo César 
Quartieiro (DEM-RR), ex-prefeito de Pacaraima, que carrega 
nas costas o maior número de processos. 

Para nossa surpresa, um paraibano também está com 
lugar de destaque nesse pódio da vergonha: Lindberg Farias, 
senador pelo PT-RJ, responde a 15 processos no Supremo, 
apesar de ser o presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos do Senado. 

Não é sem motivo que há proposta de mudança na 
Constituição no sentido de subtrair poderes do Supremo. 
É o que está contido na PEC 33, propondo que julgamen-
tos do Supremo sejam confirmados pelo Congresso antes 
de passarem a vigorar. Para o ministro do STF, Marco 
Aurélio Mello, “a impressão que fica é que tudo ocorre em 
verdadeira retaliação”. 

Pensando bem, o que se pode esperar desse nosso 
Congresso, se ele, lamentavelmente, carrega o estigma de 
estar sob nefastas regências, como as do deputado Eduardo 
Cunha, acusado na Lava Jato por ter recebido US$ 5 milhões 
de propina, e o senador Renan Calheiros, acusado, entre 
outros crimes, de ter cometido peculato (desvio de dinheiro 
público ou bem público por funcionário público), falsidade 
ideológica e uso de documento falso.   

Como se fosse um “reality show” em que vale tudo, 
a vida política brasileira chega a ser vergonhosa. Pois, 
como se viu, com relação aos presidentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado, o domínio do poder que deveria 
emanar do povo está nas rédeas de mãos sujas. Na Co-
missão de Finanças e Tributação da Câmara, por exemplo, 
que tem a incumbência de avaliar impactos orçamentários 
das propostas, o presidente é o deputado João Magalhães 
(PMDB-MG), suspeito de venda de emendas parlamenta-
res, como a “máfia dos sanguessugas”.

Informações do Conselho Nacional de Justiça dão 
conta de que, de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, 
quase 3 mil processos por esses tipos de crime foram 
extintos, por prescrição. Quando a gente queria crer 
que o Brasil estava melhorando, o Judiciário, não é rara 
vez, se politiza tendenciando suas decisões, enquanto o 
Legislativo claudica deixando que suas questões sejam 
judicializadas e definidas pelo Judiciário, lembrando que 
são 11 juízes (ministros) do STF que tomam decisões por 
594 parlamentares que compõem o Congresso Nacional. 
Quando o grupo dos 11 acerta, ótimo. Se erram, não se 
tem a quem recorrer. E viva o Brasil-sil-sil-sil!

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com

Mídias em destaque
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Os jovens advogados oferecem uma importante contribuição com estas obras 
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Humor 
Cristovam Tadeu

uma ideia que surgiu, após um 
curso que participou nos Es-
tados Unidos sobre os direitos 
humanos. O livro revela uma si-
tuação em que os juízes aplicam 
leis e são incompatíveis com os 
pactos internacionais assinados 
pelo Brasil.

 Yulgan ressaltou a propos-
ta de criação de uma lei que 
apresente mecanismos que 
inibam este tipo de conduta do 

judiciário. “Existem exemplos 
relacionados as audiências de 
custódias, crimes de desacato, 
até questões relacionadas as 
férias dos trabalhadores. São 
estudos e pesquisas que conse-
guimos colocar de forma simples 
para a sociedade”, avaliou, Ele 
comentou que existe a possibi-
lidade do lançamento em breve 
de um manual de direito humano 
para concursos.

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 Cientí-
fica. Duração: 105 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Dan Trachtenberg. Com Mary Elizabeth Winstead, 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 Ro-
mântica. Duração: 91 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Kirk Jones. Com Nia Vardalos, John Corbett e Lainie Kazan. 
Sinopse: Sinopse: Toula e Ian estão casados 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 reli-
gião, 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. Classificação: livre. Direção: 
Byron Howard e Rich Moore. Com Ginnifer Goodwin, Jason 
Bateman e Idris Elba. Sinopse: Judy Hopps é a pequena 
coelha de uma fazenda isolada, filha de agricultores 
que plantam cenouras há décadas. Mas ela tem sonhos 
maiores: pretende se mudar para a cidade grande, 
Zootopia, onde todas as espécies de animais convivem 
em harmonia, na intenção de se tornar a primeira coelha 
policial. Judy enfrenta o preconceito e as manipulações 
dos outros animais, mas conta com a ajuda inesperada 
da raposa Nick Wilde, conhecida por sua malícia e suas 
infrações. A inesperada dupla se dedica à busca de um 
animal desaparecido, descobrindo uma conspiração que 
afeta toda a cidade.  Manaíra7/3D: 13h30 e 18h30 (LEG). 
Manaíra7/3D: 13h30, 16h, e 18h30 (DUB). Tambiá1: 
14h10 e 16h20 (DUB).

FESTIVAL ÓPERA NA TELA – TOSCA. Gênero: Documen-
tário. 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).



Turismo

Lugar encantador com banhos relaxantes em águas 
claras e cristalinas no Município de Bananeiras

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de abril de 2016

Paraíba: todos os cantos

teresaduarte2@hotmail.com

Teresa Duarte

FotoS: teresa Duarte

l  Passarinhando  
Aos amantes da natureza e do cantor dos pássaros uma boa pedida para o feriado 

de Corpus Christi é o “Passarinhando no Pico do Jabre”, um parque estadual situado 
entre os municípios de Mãe D’água e Matureia, um dos ecossistemas mais ricos da 
Paraíba, abrigando árvores típicas da mata úmida e elementos da Caatinga. O Pico do 
Jabre surpreende por suas belezas, clima agradável e uma visão de encher de entusias-
mo e energia positiva qualquer visitante, possuindo aproximadamente 500 hectares 
de área composta de espécies de Mata Atlântica e Caatinga, sendo reconhecida pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) como uma das maiores fontes de pesquisas bioló-
gicas do País, pois possui espécies endêmicas que só existem aqui na reserva ecológica 
e devem ser fruto de estudo para evitar extinção de exemplares raros da fauna e da 
flora. O Parque possui 1.197 metros de altitude e é um observatório natural que permite 
que os visitantes contemplem do alto toda a cobertura vegetal acompanhada de rele-
vos e fontes de água dos municípios vizinhos. A “Passarinhando no Pico do Jabre” será 
realizada no período de 26 a 29 de maio próximo. A inscrição custa R$ 70,00 e a diária 
por pessoa custa R$ 250,00 incluindo três diárias no Casarão do Jabre com direito ao 
café da manhã, almoço e jantar. Informações e inscrições podem ser feitas através do 
telefones (83) 99954-2243 / 98754-6695 ou no email dorgivalmacedofilho@gmail.com.  

l  Areia

O Engenho 
Triunfo, um dos 
pontos turísticos 
do Município de 
Areia, aguarda 
vocês com um 
novo produto: 
Caipirinha de 
colher, valorizan-
do a produção 
artesanal e a 
economia criati-
va. Diariamente 
o engenho é visitado por turistas em busca da história de sucesso desse investimento, 
que é relatada pela proprietária Maria Júlia. Ela recebe os visitantes em uma sala para, 
além desse relato, falar sobre o processo de fabricação da cachaça e depois, conduz os 
grupos a uma visita pelas dependências do engenho. A visitação termina com a degusta-
ção lanche com sucos variados, caldo de cana, frutas, sorvete de rapadura com cachaça, 
e também na lojinha existente que comercializa produtos da Triunfo, souvenirs e entre 
outros. Para visitar o local é preciso pagar uma taxa de R$ 5, que dá direito à palestra de 
Maria Júlia e ao lanche. O Engenho Triunfo fica localizado na Zona Rural de Areia. Infor-
mações: (83) 3362-2390/(83) 9931-9861 ou no E-mail: triunfo@oi.com.br.

Quem gosta da natureza 
e procura a tranquili-
dade longe dos centros 
urbanos o lugar ideal é 
a “Bica dos Cocos, Bar e 

Restaurante Rural”. O local encanta-
dor fica na zona rural de Bananeiras, 
sendo ideal para os praticantes do 
turismo ecológico. O ambiente é belo 
e cercado de verde com fontes de 
águas claras e cristalinas ideal para 
relaxar e se refrescar com um banho 
em diversas cascatas.

A simplicidade faz o diferencial 
do ambiente que, além dos diversos 
pontos para um delicioso banho, 
o visitante também pode saborear 
a tradicional galinha de capoeira, 
acompanhada do pirão, molho pardo, 
arroz da terra, macaxeira e feijão 

verde. A decoração conta com a 
ajuda da mãe natureza e você poderá 
descansar em aconchegantes redes 
de dormir armadas entre as mesas 
rústicas em meio às plantas, frutos 
e flores do terreno que compõem o 
complexo do Sítio Cocos. 

O lugar é ponto de referência 
nos roteiros turísticos. Os grupos 
são recebidos com muito carinho 
pela proprietária Dona Nenê, que 
administra o local juntamente com 
o seu marido Paulo e os filhos Vítor 
e Douglas. O Restaurante Rural Bica 
dos Cocos fica um pouco afastado do 
Centro de Bananeiras e o acesso é 
feito por uma estrada de barro com 
bela contemplação à vegetação na 
zona rural, passando por diversas 
propriedades. Para chegar lá passa 

pela Estação Bananeiras e pega logo 
em seguida a rua de barro á direita 
seguindo sempre em frente.

A natureza exuberante do Rio 
Bananeiras que nasce na mata da 
Universidade Federal da Paraíba - 
UFPB levando água em correnteza 
até a Bica dos Cocos dá a segu-
rança que o turista precisa para o 
seu lazer. Passar um dia aprovei-
tando esse pedaço de chão longe 
da poluição dos grandes centros 
urbanos é sem dúvidas um convite 
perfeito e harmonioso. Tudo é bem 
aconchegante. Pontes rústicas fa-
zem a travessia das águas forman-
do uma espécie de mirante com 
visão geral das diversas quedas de 
águas que se formam com a força 
da mãe natureza.

Bica dos Cocos

l  Conde 
Começa na próxima quinta-feira a III Edição do Festival Gastronômico Sabores e Sa-

beres da Costa do Conde. O evento que foi lançado em grande estilo na última terça-feira 
no Restaurante Canaã, do Hotel Nord Luxxor Tabatinga, tem como principal objetivo valo-
rizar e estimular a economia local, contando com a participação de 21 restaurantes loca-
lizados nas praias de Jacumã, Tabatinga, Carapibus e Coqueirinho. O festival é organizado 
pela Associação Comercial Industrial e de Serviços do Conde (ACIC), contando com apoio 
do Governo do Estado por meio da PBTur, Sebrae e demais parceiros da iniciativa privada, 
se realizará até o dia 8 de maio.

l  Passeio 

Que tal um passeio de trem VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), partindo 
do Terminal Ferroviário de João Pessoa, contemplando a paisagem da Mata 
da Amem em direção a Praia do Jacaré, em Cabedelo. Esse é um dos roteiros 
da empresa Guia Mundo Turismo, que faz parte da programação intitulada de 
“Pelos Caminhos das Paraíba”,  um passeio cujo roteiro é iniciado no VLT, e, 
ao chegar a Praia do Jacaré, o trajeto passa a ser realizado na embarcação 
catamarã da empresa 100% Lazer, seguindo pelas águas do Rio Paraíba até 
o Forte Velho onde será servido o almoço. Em seguida o grupo retorna até a 
Praia do Jacaré, com animação do Trio de Forró Pé de Serra a tempo de con-
templar o pôr do sol com uma apresentação diferente do Bolero de Ravel. O 
passeio será realizado no dia 23 próximo. Informações: (83) 98855-9796 ou 
(83) 99679-7601.



EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PREGÃO 5/0011/2016
Nº. CONTRATO 00027/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratado: CRM COMERCIAL LTDA-ME
Objeto: Aquisição de material médico, hospitalar, odontológico e laboratorial, destinados a 

Secretaria de saúde do Município de Pedra Branca-PB.
Valor: R$ 38.274,68 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)
Data do Contrato: 15 de Abril de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PREGÃO 5/0011/2016
Nº. CONTRATO 00028/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratado: JOSÉ INÁCIO DE OLIVERIA FILHO –ME
Objeto: Aquisição de material médico, hospitalar, odontológico e laboratorial, destinados a 

Secretaria de saúde do Município de Pedra Branca-PB.
Valor: R$ 62.493,75 (sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco 

centavos)
Data do Contrato: 15 de Abril de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PREGÃO 5/0011/2016
Nº. CONTRATO 00029/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratado: JOSE NERGINO SOBREIRA – EPP
Objeto: Aquisição de material médico, hospitalar, odontológico e laboratorial, destinados a 

Secretaria de saúde do Município de Pedra Branca-PB.
Valor: R$ 66.883,65 (sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco 

centavos)
Data do Contrato: 15 de Abril de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2016 - SRP.

O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o co-
nhecimento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que 
determina a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que a empresa KAMEDICA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ: 11.475.796/0001-55, foi vencedora dos 
itens; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, e 24 com o valor total 
de R$ 76.299,00 (setenta e seis mil e duzentos e noventa e nove reais), já o Item 12 ficou Deserto.

Gurinhém, 14 de Abril de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o objeto desta licitação em favor da empresa ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME 
CNPJ 10.391.981/0001-07 no valor total de R$ 105.500,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 12 de abril de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
A Presidente torna público que o processo acima citado que tem como objetivo e Contratação 

de Empresa de Engenharia para Construção de uma Unidade Básica de Saúde da Família no 
Loteamento Maciel, Município de Queimadas – Paraíba, encontra-se cancelado.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 
Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 13 de abril de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2016

Objeto:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNI-
COS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS.Tipo:Melhor técnica e preço. Início da 
Sessão:9:00:(hora local) do dia 06/06/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de 
Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, 
das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou no site www.
cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 14 de abril de 2016.
SUENIA JANINE DE FARIAS FERREIRA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016

A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 
desta licitação em favor da empresa ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME CNPJ 
10.391.981/0001-07 no valor total de R$ 105.500,00. Em consequência, ficam convocados os 
proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 
8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. 
Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 12 de abril de 2016. 
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

A Câmara Municipal de Aguiar, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00001/2016, do tipo menor preço por item, para locação de veículo, cuja abertura será no dia 
29.04.2016 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Av. Francisco Demetrio, 
s/nº, Bairro Evandro Cabral - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 11:00, contatos pelo telefone 
(0**83) 3499-1077.

Aguiar-PB, 15 de Abril de 2016
Pregoeiro

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

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DE ACORDO COM A TABELA ABC FARMA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2016.
DOTAÇÃO: 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA 

SECRETARIA DE SAÚDE 10 301 0040 2032 MANUT. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 10 
301 0040 2061 MANUT. DA FARMÁCIA BÁSICA - RP 10 301 0040 2062 ASSISTENCIA DE SAÚDE 
A POPULAÇÃO 10 301 0040 2035 MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10 301 
0010 2072 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 0040 2081 MANUT. DA FARMÁCIA 
BÁSICA - FUNDO 10 301 0010 2088 MANUT. DO PROGRAMA PMAQ 3390.30 99 007 MATERIAL 
DE CONSUMO 3390.32 99 007 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e:
CT Nº 00012/2016 - 05.04.16 - MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA - R$ 186.000,00

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE 

DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: 10 301 0010 2072 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390.36 

99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2076 COMPENSAÇÃO DE ES-
PECIALIDADES REGIONAIS DO SUS 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10 302 0010 2089 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MEIA COMPLEXI-
DADE 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 800 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2104 IMPLANTAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DO NASF 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 
2105 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATÓRIO DE PROTESES(TIPO I) 3390.36 
99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2106 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO 
PROGRAMA QUALIFICA SUS 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 
2889 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 3390.36 
99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. 
DA SEC. DE SAÚDE 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2032 
MANUT. E ADM. DAS UBS 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e:
CT Nº 00013/2016 - 14.04.16 - JANAINA PESSOA DE SOUZA - R$ 18.000,00
CT Nº 00014/2016 - 14.04.16 - MVF - LOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA - R$ 78.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2016
O município de VISTA SERRANA através de seu presidente torna público, que está aberta lici-

tação para Contratação de Serviços de execução de obra para pavimentação de Paralelepípedos 
no município de vista serrana ante as condições estabelecidas na planilha orçamentaria, Edital, 
e lei 8.666/93. A reunião será no dia 03 de Maio de 2016, ás 08:30, Informação no endereço Rua 
Vereador Raimundo Garcia de Araújo, 25 – Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, de 
segunda a sexta de 07 as 12;00hs.

Vista Serrana, PB, 13 de Abril de 2016
Eduilson Araujo Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTÍVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016.
DOTAÇÃO: 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.36 99 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 MANU-
TENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO 
DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2036 MANUTENÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO 
FUNDAMENTAL 12 361 0050 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 12 
361 0050 2038 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 2039 MANUT. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - QSE 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00026/2016 - 14.04.16 - CESAR SOARES - R$ 17.010,00
CT Nº 00027/2016 - 14.04.16 - FRANCISCO GONÇALVES BEZERRA - R$ 17.100,00
CT Nº 00028/2016 - 14.04.16 - NELSIE MATEUS BRAZ - R$ 15.210,00
CT Nº 00029/2016 - 14.04.16 - MVF - LOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA - R$ 88.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº00064/2014-CPL
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de uma Quadra Poliesportiva 

com Vestiário Padrão FNDE, no Distrito de Tanques, Município de Poço Dantas/PB, FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preço nº 00005/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ministério daIntegração 
Nacional e Recursos Próprios do Município de Poço Dantas/PB, OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação 
do prazo de vigência, previsto na Cláusula Sétima do Contrato, que será prorrogado para mais 07 
(sete) meses, passando portanto a vigorar até o dia 05 de novembro do ano de  2016. Fica as 
demais Cláusulas contratuais inalteradas. 

PARTES CONTRATANTES: Município de Poço Dantas e a Empresa Welox – Construção Civil 
e Serviços LTDA ME.

Data de Assinatura: 04 de abril de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 033/2016, que objetiva: Aquisição de kits de 
material escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CDC Industria 
e Comércio de Bolsas EIRELI EPP - R$ 52.000,00; D & P Comércio de Distruição de Materiais 
Ltda - R$ 13.700,00; Distribuidora MacbrazLtda - R$ 50.700,00; Wanderly Soares de Souza - R$ 
53.400,00.Ficam os licitantes convocados no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob 
pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 15 de Abril de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES 
DE ACORDO COM A TABELA ABC FARMA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA - R$ 186.000,00.

Santa Helena - PB, 05 de Abril de 2016
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTIVOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA 
HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: JANAINA PESSOA DE SOUZA - R$ 18.000,00; MVF - LOCADORA DE VEÍCULOS 
LIMITADA - R$ 78.000,00.

Santa Helena - PB, 14 de Abril de 2016
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA), 
CONFORME SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO - R$ 35.000,00.

Santa Helena - PB, 14 de Abril de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTÍVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: CESAR SOARES - R$ 17.010,00; FRANCISCO GONÇALVES BEZERRA - R$ 17.100,00; MVF 
- LOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA - R$ 88.200,00; NELSIE MATEUS BRAZ - R$ 15.210,00.

Santa Helena - PB, 14 de Abril de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00003/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00003/2016, 
que objetiva: Serviços de locação de máquina escavadeira hidráulica de esteira, com capacidade ope-
racional de 20 toneladas, com concha; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: REALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP - R$ 24.000,00.

Bananeiras - PB, 15 de Março de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços de locação de máquina escavadeira hidráulica de esteira, com capacidade 

operacional de 20 toneladas, com concha. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00003/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras 
(Recursos Ordinários) 09.00 SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 15.122.2002.2062 MANU-
TENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - P. JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00027/2016 - 15.03.16 - REALMAQ 
ALUGUEL DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP - R$ 24.000,00 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente à Chamada Pública nº 00001/2016, que objetiva: Aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atendimento 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE – Bananeiras/PB. HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS – CNPJ Nº:  16.491.781/0001-02 – R$ 489.643,76

Bananeiras – PB, 18 de Março de 2016.
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS 

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS – CHAMADA PÚBLICA Nº 00001-2016
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE – Bananeiras/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2016. ORÇAMENTO DE 2016 – RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS; RECEITAS 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO; TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO FNDE; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO. 06.00 SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO; 12.306.2012.2010 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-
-PNAE/EJA; 12.306.2012.2011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR – PNAE; 
12.306.2012.2012 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/CRECHE/PRE; 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO..VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00040/2016 – 18/03/2016 
– COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS – CNPJ 
Nº:   16.491.781/0001-02 – R$ 489.643,76.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00004/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00004/2016, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, CENTRO, 
BANANEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: TERESA MARIA DO AMARAL MUNIZ - R$ 11.700,00.

Bananeiras - PB, 01 de Abril de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, CENTRO, 

BANANEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00004/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS ORDINÁRIOS; RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
DO SUS. 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO 
HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE – FNS; 10.302.2010.2037 MANUTENÇÃO DO CENTRO 
DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS; 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 
FISICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00043/2016 - 01.04.16 - TERESA MARIA DO AMARAL 
MUNIZ - R$ 11.700,00

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. EXERCÍCIO 2016; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGA-
DOS - EPP - R$ 36.000,00.

Bananeiras - PB, 01 de Abril de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E 

CONSULTORIA JURÍDICA. EXERCÍCIO 2016.FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00005/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - Recursos Ordinários. 03.00 SECRETARIA 
DA ADMINISTRAÇÃO. 04.122.2002.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO. 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras 
e:CT Nº 00044/2016 - 01.04.16 - JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP 
- R$ 36.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00023/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de extração, transporte e fornecimento de pedras 
em paralelepípedos, de meio fio e de muro granítica destinados ao município de Aparecida. Data 
e Local: 28 de Abril de 2016 às 11:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco 
Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 15 de Abril de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

O Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região – CREF10/PB torna público que recebeu 
da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia e de Instalação nº 042/2016 para cons-
trução da nova sede do Conselho situada à Rua Arquiteto Hermenegildo Di Láscio, nº 36 – Bairro 
Tambauzinho – João Pessoa/PB. João Pessoa, 12 de abril de 2015.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ 
DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA), CONFORME SOLICITAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016.
DOTAÇÃO: 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.36 99 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 MANU-
TENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO 
DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2036 MANUTENÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO 
FUNDAMENTAL 12 361 0050 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 12 
361 0050 2038 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 2039 MANUT. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - QSE 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00025/2016 - 14.04.16 - ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO - R$ 35.000,00 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

Processo Administrativo nº 020/2016
Pregão Presencial nº 008/2016
OBJETO: Contratação visando a prestação de serviço de Locação de Horas de Maquinas (Trator), 

para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
A Pregoeira Oficial do Município de Queimadas, no uso de suas atribuições legais, previstas no 

art. 4º, XX, da Lei Federal nº 10.520/2002 c/c art. 1º da Portaria/PMQ nº 002/2016 e:
R E S O L V E:
I – ADJUDICAR o objeto do procedimento em epígrafe em favor da empresa CONSTRU-

TORA FERREIRA EIRELI – EPP,inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -(CNPJ: 
05.113.157/0001-47)com sede na Rua do Grupo nº 13, Barroquinha, Lagoa – Paraíba, vencedora 
de todos os itensda licitação pelo valor totalde R$ 578.700,00 (Quinhentos e setenta e oito mil e 
setecentos reais).

Queimadas – PB, em 18 de fevereiro de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

TERMO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 001/2015

OBJETO: Obra civil pública de reconstrução da ponte de Acaú. 
O Prefeito Municipal de Pitimbu no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 

art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, CONSIDERANDO a situação 
fática esposada nos relatórios técnicos de engenharia e parecer técnico da Comissão de Licitação 
que demonstram de forma cabal a impossibilidade da manutenção do torneio licitatório, devido a 
existência de fatos supervenientes e de Interesse Público;

RESOLVE: REVOGAR o Processo Licitatório, tombado sob o nome Tomada de Preço n.º 
001/2015.

 Pitimbu 15 de abril de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Reforma e ampliação de duas unidades de saúde: reforma e ampliação PSF do Centro 

e ampliação PSF Mata da Chica.
LICITANTES HABILITADOS:
- CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP.
LICITANTES INABILITADOS:
- COFEM CONTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA.
- DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME.
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA.
- HOT GÁS COMÉRC.E SERV. DE INST. E MONTAGEM EM GERAL LTDA ME.
- MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME.
- PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP.
- RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP.
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura 

dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 28/04/2016, às 14:30 horas, no mesmo 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rodovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, no horário das 12:00 as 17:00 
horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 99108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com.

Conde - PB, 14 de Abril de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Presidente da Comissão

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO: 30 DIAS – 
COMARCA DE CAMPINA GRANDE. 10ª CIVEL/OG. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. 

Processo 287953820138150011. Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. O MM. Juiz de Direito da 
vara supra, em virtude da lei etc.FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele notícia 
tiverem que, por este juízo da 10ª Vara Cível, Comarca de Campina Grande-PB, corre a ação 
DECLARATÓRIA, processo nº 0028795-38.2013.815.0011, tendo como promovente GUSTAVO 
ROCHA DE OLIVEIRA (GUSTAVO EQUIPADORA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 11.094.152/0001-17, pelo presente CITA MENEDIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE VIDROS DE SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
71.947.642/0001-40, para, querendo, no prazo de 15 (quinze dias) apresentar contestação, ficando 
advertido que não sendo contestada, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor na inicial conforme determina os arts. 285 e 319 do CPC, prosseguindo-se a ação até o final 
do julgamento. E, para que ninguém alegue ignorância, é expedido o presente edital que será 
publicado e fixado em lugar de costume, de conformidade com a lei. Dado e passado nesta cidade 
de Campina Grande aos 05 (cinco) dias do mês de novembro de 2015. Eu, Marcia Maria de Farias 
Aires Cabral, Técnica Judiciária, o digitei. Dr. Ricardo da Silva Brito Juiz de Direito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM 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, 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 
GURINHEM, no dia 29 de Abril de 2016 as 10h00min. Objetivo: Eventual aquisição parcelada 
de medicamentos injetáveis, destinados ao abastecimento das unidades de saúde e do Pronto 
Atendimento de Urgência do Município de Gurinhém. Maiores informações e aquisição do edital 
completo na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhem-Pb, no horário de expediente normal 
de 08h00min as 12h00min ou pelo fone: (083) 3285-1529.

Gurinhém, 14 de Abril de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
Câmara Municipal de Lagoa Seca

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2016

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Cícero Faustino da Silva, 584 – Centro – Lagoa Seca-
-PB CEP 58.117-000, às 10:00 horas do dia 09 de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, com o objetivo de: Aquisição parcelada de combustível destinado 
ao abastecimento dos veículos da frota da Câmara Municipal de Lagoa Seca. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 
123/2006 e suas alterações posteriores. Informações: (83) 3366-1100 / Fax: (83) 3366.1543 – E-mail: 
cmlagoaseca@ig.com.br, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa Seca - PB, 14 de Abril de 2016
José Francelino Filho

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2016

O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux, através de seu Pregoeiro, torna público o Resultado de 
Julgamento da Impugnação do Pregão Presencial nº 037/2016, cujo objetivo é a eventual Aquisição 
de fórmulas e suplementos alimentares, destinado a atender as demandas judiciais constantes dos 
pacientes renais crônicos, crianças com intolerância aos leites e portadores de câncer. Foi julgado 
PROCEDENTE a impugnação interposto pela empresa Tecnocenter Materiais Médicos Hospita-
lares Ltda. Fica alterada a data de abertura do certame do dia 19/04/2016 às 14:00h, para o dia 
02/05/2016 às 14:00h. A integra do julgamento da impugnação, os esclarecimentos das dúvidas 
e o edital com as correções adotadas, estará a disposição no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/
sist_licitacao. Maiores informações (83) 3253-4080 ou no endereço: Sala da CPL – Secretaria de 
Saúde - Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB.

Bayeux, 15 de abril de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.004/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.11.004/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial             Nº 
2.11.004/2016, realizado no dia 21 de março de 2016 às 08:00 horas, que tem como OBJETO A 
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TANQUES EM AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA TRATADA COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS CADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme 
especificações do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.11.005/2016, no dia 29 de abril de 2016 às 08:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

    Campina Grande, 15 de abril de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 13.950/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.096/2015
DATA DE ABERTURA: 03/05/2016 - ÀS 08:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 

PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Sra. Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti, nomeada pela Portaria nº 172/2015, vem por meio deste, tornar público, 
o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 25/04/2016 às 10h45min, remarcando para 
o dia 03/05/2016 às 08:00hs, considerando problemas técnicos operacionais. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 652152. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 14:00h, pelo Fone: (83) 3214-7937 ou pelo 
e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 15 de Abril de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira
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JOSÉ TARCIANO  SILVA DA BORBUREMA, VEM POR MEIO DESTA TORNA PÚBLICO QUE 
RECEBEU DA SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ) À LICENÇA  INSTALAÇÃO DE Nº 
045/2016, PROCESSO Nº 2015/304716,  IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO TEIXEIRA Nº 155, 
ST.36, QD.098, LT.0030, BAIRRO DO ERNANI SÁTIRO, NESTA CAPITAL. 

JOSÉ TARCIANO  SILVA DA BORBUREMA, VEM POR MEIO DESTA TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU DA SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ) À LICENÇA DE OPERAÇÃO DO   
IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO TEIXEIRA Nº 155, ST.36, QD.098, LT.0030, BAIRRO DO 
ERNANI SÁTIRO, NESTA CAPITAL. 

PRISCILLA SANTOS DO NASCIMENTO-ME (MINERAÇÃO PRISCILLA) – CNPJ/CPF Nº 
15.371.882/0001-79 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação para Pesquisa nº 567/2016 em João Pessoa, 15 de março 
de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: LAVRA EXPERIMENTAL DE AREIA E ARGILA 
EM TABULEIRO, REALIZADA COM USO DE RETROESCAVADEIRA. ÁREA REFERENTE AO 
PROCESSO DNPM Nº 846.040/2012. Na(o) – FAZENDA DOIS RIACHOS S/N.  Município:  SANTA 
RITA – UF: PB.  Processo: 2015-008130/TEC/LOP-0286.

BENTONIT UNIÃO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.811.119/0008-
22 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 757/2016 em João Pessoa, 5 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Beneficiamento de Minerais Não Metálicos Na(o) -  ROD. BR 412, KM 20, S/N  
Município:  BOA VISTA – UF: PB.  Processo: 2015-006893/TEC/LO-0960.

APART HOTEL DE POUSO E TURISMO LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.363.920/0001-49 Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 686/2016 em João Pessoa, 29 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
SERVIÇO DE HOTELARIA TIPO MOTEL COM 44 LEITOS Na(o) -  BR 230, KM 23, Nº 2001 – ÁGUA 
FRIA  Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-001234/TEC/LO-1695.

GIODAYSE APART HOTEL LTDA – CNPJ/CPF Nº 70.096.003/0001-56 Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
687/2016 em João Pessoa, 29 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: SERVIÇOS 
DE HOTELARIA, BAR E COZINHA E DORMITÓRIO COM 40 LEITOS Na(o) – ROD. BR 230, KM 
14 – S/N – RENASCER  Município:  CABEDELO – UF: PB. Processo: 2016-001324/TEC/LO-1713.

LAGES MINERAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.137.399/0001-21 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 679/2016 
em João Pessoa, 29 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LAVRA DE ARGILA 
BENTONÍTICA REALIZADA DE FORMA MECANIZADA. ÁREA REFERENTE AO PROCESSO 
DNPM Nº 006.990/1964. PORTARIA DE LAVRA Nº 72.227. Na(o) -  FAZENDA LAJES Município:  
BOA VISTA – UF: PB.  Processo: 2015-007457/TEC/LO-1128.

LAGEDO MINERAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.598.781/0001-70 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 721/2016 
em João Pessoa, 4 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LAVRA DE ARGILA 
BENTONITICA, REALIZADA DE FORMA MECANIZADA. ÁREAS REFERENTES AOS PROCES-
SOS DNPN Nº 840.278/1980 E 840.279/2980. PORTARIAS Nº 78 E 785. Na(o) – FAZENDA LAJES  
Município:  BOA VISTA – UF: PB.  Processo: 2015-007456/TEC/LO-1127.

CLIMERIO AVELINO DE FIGUEREDO – CNPJ/CPF Nº 181.626.064-91 torna público que recebeu 
da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação nº 044/2016, para Construção de 
residencial bifamiliar – 2(duas) unidades, situado na Rua Abdias Monteiro de Farias, Setor 56, Quadra 
044, Lote 0247 – Bairro Gramame Município: João Pessoa – UF: PB. Processo Nº 2016/300095.

CONCREFORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREFORMADOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 
07.228.282/0001-28 torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licen-
ça de Operação 133/2016, para Fabricação e comercialização de postes e cruzetas em concreto 
armado – Bairro das Indústrias Município: João Pessoa – UF: PB. Processo Nº 2015/305356.

GILMARQUES DANTAS DOS SANTOS – CNPJ Nº 18.445.458/0001-10 torna público que requereu a 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para Funcionamento do Restaurante 
Maré Alta, situado Av. João Mauricio, 305 – Manaíra – João Pessoa – PB.

Q.F.A IND. E COM. DE MASSAS E ARTEFATOS DE CIMENTOS EIRELI- CNPJ N° 20.949.217/0001-
50, torna público que requereu a SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para 
Fabricação de Massas e Artefatos de Cimento situado AV. CHESF S/N – DISTRITO INDUSTRIAL 
JOÃO PESSOA-PB

SÃO MIGUEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ/CPF N° 19.368.784/0001-33 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
licença de instalação n° 834/2016 em João Pessoa, 12 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Loteamento Urbano com 135 (cento e trinta e cinco) lotes Na(o) – RUA JOSÉ AUGUSTO 
BONIFÁCIO, MANGUEIRA – PERIMETRO URBANO Município: PEDRAS DE FOGO – UF: PB. 
Processo: 2016-001888/TEC/LI-4744.

O BARATINHO SUPERMERCADOS  LTDA -EPP, VEM POR MEIO DESTA TORNA PÚBLICO QUE 
RECEBEU DA SEMAM (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE) Á LICENÇA DE OPERAÇÃO CO-
MERCIAL, Nº 132/2016, PROCESSO Nº 2015/301390, EMPREENDIMENTO LOCALIADO NA RUA 
IRANI ALMEIDA DE MENEZES, Nº 1086, JOÃO PAULO II, ST.38, QD.066, LT.284, NESTA CAPITAL.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – GALVÃO AMORIM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, na 
forma da lei, faz saber a todosquantos o presenteeditalviremou dele conhecimentotiverem, queporele 
NOTIFICA DJANICE SILVA BEZERRA – CPF: 587.708.874-20, que se encontraemlugarincerto e 
nãosabido, paraqueinforme, no prazo de 15 (quinze) dias, os dados bancáriosparatransferência 
do saldoremanescente a serrestituídoemrazão da rescisão do contrato de compra e venda do 
apartamento nº 501-B, do condomínio St. John Residence.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL 402/2015
Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 402/2015 (AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
HUMANO - SEDH), modalidade Pregão Presencial, marcado para o dia 02/05/2016, às 09h, está 
ADIADO até ulterior deliberação.

REG. CGE:  16-00209-8
João Pessoa, 15 de abril de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2016

A Prefeitura Municipal de Ibiara, Estado da Paraíba, pesssoa juridica de direito público, com 
sede à Rua Antonio Ramalho Diniz, 26, inscrita no CNPJ sob o nº 08.943.268/0001-79, através da 
Comissão Permanente de Licitação, considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e na 
Resolução FNDE/CD n° 38/2009, vem realizar Chamada Pública de nº 00001/2016, para aquisi-
ção de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, que será 
realizada no dia 02 de Maio de 2016, as 09:00 horas, na Sala da Comissão de Licitação. Demais 
esclarecimentos na Sala de Licitações ou pelo telefone 083-3454-1035. 

  Ibiara - PB,  15 de abril de 2016.
LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CANCELAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. º 04-086/2015
Nos termo do Art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, considerando a 

penalidade ao licitante UP Distribuidora de Produtos de Limpeza - ltda, CNPJ nº 17.318.988/0001-
34, publicada no Semanário Oficial do Município edição de 28 de fevereiro a 05 de março de 2016 
e tendo em vista o que consta nos autos do processo nº 2015/066818 da SEDES, CANCELO A 
HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO do Pregão nº 04-086-2015, que tem com objeto – AQUISI-
ÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – às 
empresas RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES, para os itens: 03 no valor unitário de R$ 2,16 
(dois reais e dezesseis centavos) e valor total de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), 07 no 
valor unitário de R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos) e valor total de R$ 11.950,00 (onze mil 
e novecentos e cinqüenta reais), 11 no valor unitário de R$ 3,40(três reais e quarenta centavos) e 
valor total de R$ 30.600,00 (tinta mil e seiscentos reais), 13 no valor unitário de R$ 3,28 (três reais 
e vinte e oito centavos) e valor total de R$ 14.760,00 (quatorze mil e setecentos e sessenta reais), 
16 no valor unitário de R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos) e valor total de R$ 6.980,00 
(seis mil e novecentos e oitenta reais), 21 no valor unitário de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) e 
valor total de R$ 1.050,00(mil e cinqüenta reais), totalizando um valor de R$ 76.140,00 (setenta 
e seis mil e cento e quarenta reais); MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, para 
os itens: 02 no valor unitário de R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos) e valor total de R$ 2.200,00 
(dois mil e duzentos reais), 05 no valor unitário de R$ 0,28 (vinte e oito centavos) e valor total de 
R$ 840,00(oitocentos e quarenta reais), 14 no valor unitário de R$ 2,87 (dois reais e oitenta e sete 
centavos) e valor total de R$ 28.700,00 (vinte e oito mil e setecentos reais), 17 no valor unitário de 
R$ 3,50 (três reais e cinqüenta centavos) e valor total de R$ 1.750,00(mil setecentos e cinquenta 
reais), 18 no valor unitário de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) e valor total de R$ 8.100,00(oito 
mil e cem reais), totalizando um valor De R$ 41.590,00 (quarenta e um mil, quinhentos e noventa 
reais); UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME, para os itens: 01 no valor 
unitário de R$1,95 (um real e noventa e cinco centavos) e valor total de R$ 1.950,00 (mil novecentos 
e cinquenta reais), 06 no valor unitário de R$ 1,14 (um real e quatorze centavos) e valor total de 
R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), 08 no valor unitário de R$ 1,90 (um real e noventa 
centavos) e valor total de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), 09 no valor unitário de R$ 2,63 (dois 
reais e sessenta e três centavos) e valor total de R$ 1.315,00 (mil trezentos e quinze reais), 10 no 
valor unitário de R$ 5,17 (cinco reais e dezessete centavos) e valor total de R$ 3.102,00 (três mil 
cento e dois reais), 12 no valor unitário de R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos) e valor 
total de R$ 17.775,00 (dezessete mil e setecentos e setenta e cinco reais), 15 no valor unitário de 
R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) e valor total de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), 
20 no valor unitário de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) e valor total de R$ 1.125,00 (mil cento e 
vinte e cinco reais), totalizando um valor de R$ 34.647,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta 
e sete reais), DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME , 19 no valor unitário de R$ 22,89 (vinte 
e dois reais e oitenta e nove centavos) e valor total de R$ 22.890,00 (vinte e dois mil e oitocentos 
e noventa reais), perfazendo um valor total global do pregão em R$ 175.267,00 (cento e setenta e 
cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais )

João Pessoa, 13 de abril de 2016.
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário de Administração

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
ERRATA AO AVISO DE L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 19.739/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2016
DATA DE ABERTURA: 25/04/2016 – ÀS: 09: 30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

ÓRTESES E PRÓTESES.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Srª.  Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA ao 
AVISO DE LICITAÇÃO do Edital do Pregão Presencial nº. 10.011/2016, onde se lê: número da 
licitação 625148; leia-se: número da licitação 625149. Fica mantida a data do certame para o dia 
25/04/2016 – ÀS:09:30h.. Maiores informações e consultas com a Pregoeira e Comissão Setorial 
de Licitação no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 14:00h, no Telefone: (83) 3214-7937, ou pelo e-
-mail: cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 13 de Abril de 2016. 
Ticiana Hercília Chaves Cavalcanti 

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objeti-
vando a aquisição de pneus e acessórios, para os veículos pertencentes a Prefeitura de Mogeiro, 
no dia 03/05/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João 
Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 28/04/2016. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

 Mogeiro(PB), 14 de abril de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, Exclusivo 
para ME e EPP, objetivando a aquisição de livros didáticos, para as Escolas Municipais do Município 
de Mogeiro, no dia 03/05/2016 às 11:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. 
Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 28/04/2016. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

 Mogeiro(PB), 14 de abril de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público que fará 
realizar a Tomada de Preço Nº 003/2016. Objeto: Contratação de empresa do ramo para executar 
serviços de planejamento, elaboração e realização de concurso público para provimento de vagas 
no quadro permanente de pessoal da prefeitura municipal de livramento/PB. Data da Abertura: 04 
de maio de 2016. Horário: 09h:00m (nove horas), Local: Sala da CPL, Rua José A. de Almeida, 
nº 386, Centro, Livramento. Edital: Será adquirida no horário de expediente das 08h00min (oito 
horas) às 12h00min (doze horas).

Livramento/PB, 14 de abril de 2016
Jakeline David de Sousa

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público que fará realizar 

a Tomada de Preço Nº 004/2016. Objeto: Contratação de empresa do ramo para executar serviços 
na Construção de 02 salas de aulas na E.M.E.F. Maria Salomé de Almeida. Data da Abertura: 04 
de maio de 2016. Horário: 14h:00m (quatorze horas), Local: Sala da CPL, Rua José A. de Almeida, 
nº 386, Centro, Livramento. Edital: Será adquirida no horário de expediente das 08h00min (oito 
horas) às 12h00min (doze horas).

Livramento/PB, 14 de abril de 2016
Jakeline David de Sousa

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licita-

ção: Pregão Presencial SRP Nº 003/2016. Objeto: Contratação de empresa do ramo para executar 
serviços no recapeamento de pneus, dos veículos pertencente a Prefeitura, conforme termo de 
referencia. Data Realização: 29 de abril de 2019. Horário: 14h:00mn (quatorze horas). Local: Sala 
da CPL, Rua José A. de Almeida, nº 386, Centro, Livramento. Edital: Será adquirida no horário de 
expediente das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

Livramento/PB, 14 de abril de 2016
Jakeline David de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a contratação de empresa especializada para fornecimento de peças genuínas e originais e execução 
de serviços, destinados a frota de veículos da Prefeitura de Mogeiro, no dia 03/05/2016 às 13:30 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 28/04/2016. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

 Mogeiro(PB), 14 de abril de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019585
Responsavel.: JOSE FERNANDO DE LIMA PIRES
CPF/CNPJ....: 252522538-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            598,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020135
Responsavel.: JOSE GUIM LACERDA 60816228787
CPF/CNPJ....: 021075313/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            449,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020361
Responsavel.: KLEBER DO NASCIMENTO BARBOSA
CPF/CNPJ....: 089740974-43
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.550,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 020513
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 019875204/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.371,17
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019079
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ....: 019875204/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.929,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019649
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 008476
CPF/CNPJ....: 022051174-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            186,45
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019726
Responsavel.: LEANDRO BEZERRA CORDEIRO
CPF/CNPJ....: 098945394-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.990,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 020494
Responsavel.: LEONARDO DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ....: 104689394-74
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019940
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 019875204/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.100,03
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019080
Responsavel.: LUCILEIDE DOS SANTOS COSTA 
01030775
CPF/CNPJ....: 021740453/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019958
Responsavel.: MARCOS ANTONIO FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 010106214-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020290
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            418,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019777
Responsavel. :  MARLI CANDIDO FRANCISCO 
80651941415
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            630,07
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019840
Responsavel.: MASSA FALIDA ANTUNES INDUSTRIA 
E CO
CPF/CNPJ....: 009189580/0001-81
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.763,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 020411
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO - ME
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.367,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019025
Responsavel.: MARIA EDINEIDE LEITE
CPF/CNPJ....: 005779617/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.497,30
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019228
Responsavel.: MONTES VERDES EMP. E INCOR-
PORACAO L
CPF/CNPJ....: 016578885/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            456,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018624
Responsavel.: NATERCIA RAULIM DA  SILVA RAMO
CPF/CNPJ....: 002679192/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            283,48
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018216
Responsavel.: RITA DE CASSIA ARAUJO DO NAS-
CIMENTO
CPF/CNPJ....: 000068364-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019771
Responsavel.: RODRIGO FERREIRA ROQUE-MOVEIS
CPF/CNPJ....: 007930926/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            239,31
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020359
Responsavel.: SILVEIRA CHRYSTIANI VIEGAS DE ALBUQ
CPF/CNPJ....: 086598154-08
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018510
Responsavel.: TRANSFORMADORES ITELLI LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 010739985/0001-25
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.759,81
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 020427
Responsavel.: TRANSFORMADORES ITELLI LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 010739985/0001-25
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.911,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 020426
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE - ME
CPF/CNPJ....: 019807941/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            317,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020243
Responsavel.: VANEIDE CHAVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 623830602-59
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            155,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019538
Responsavel.: MARCOS ANTONIO VALENTIM DA SILVA
CPF/CNPJ....: 358646804-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.732,43
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 020407
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  16/04/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: AMERICAN IMPORT PNEUS COMER-
CIO E DI
CPF/CNPJ....: 012680047/0001-22
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.510,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 020415
Responsavel.: ACADEMIA DA BELEZA COMERCIO 
VAREJIS
CPF/CNPJ....: 009364437/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.462,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020055
Responsavel.: ALLIANCE EVIDENCE CONSTRU-
COES SPE L
CPF/CNPJ....: 013078669/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.547,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020057
Responsavel.: ANA PAULA DOS SANTOS SOARES
CPF/CNPJ....: 643662353-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            219,65
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019540
Responsavel.: ANTONIO AUGUSTO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 510667775-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            279,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019788
Responsavel.: BERTA CONSTRUCAO E IMPERME-
ABILIZACA
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            760,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018567
Responsavel.: BERTA CONST E IMPERMEABILIZA-
CAO LTD
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            186,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018548
Responsavel.: B R A CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ....: 010322418/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            951,36
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019454
Responsavel.: CRISTIANO CARNEIRO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 094801434-29
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.320,80
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 020496
Responsavel.: CAROLINE GLAUCIA DA NOBREGA 
VASCONC
CPF/CNPJ....: 073733284-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            225,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019786
Responsavel.: DALLAS COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - M
CPF/CNPJ....: 010635459/0001-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.986,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 020431
Responsavel.: DALLAS COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - M
CPF/CNPJ....: 010635459/0001-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.335,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 020430
Responsavel.: DENNIS DE PAIVA PESSOA EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 021778506/0002-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.361,93
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019860
Responsavel.: EMVIPLAN CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 011590887/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.078,99
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020386
Responsavel.: EDILEAN DE MELO FERNANDES
CPF/CNPJ....: 111026474-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.323,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 020530
Responsavel.: FRANCISCA HELENA CAVALHO DE 
SOUZA
CPF/CNPJ....: 018384432/0001-09
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019770
Responsavel.: FRANCISCO DE AQUINO SANTOS ME
CPF/CNPJ....: 004732929/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            259,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019983
Responsavel.: FRANCISCO DE AQUINO SANTOS ME
CPF/CNPJ....: 004732929/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            361,61
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019997
Responsavel.: FRANCISCO DE AQUINO SANTOS ME
CPF/CNPJ....: 004732929/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            399,57
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020001
Responsavel.: FRANCISCO DE AQUINO SANTOS ME
CPF/CNPJ....: 004732929/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            538,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020018
Responsavel.: GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES 
E INCORP
CPF/CNPJ....: 012011855/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            477,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020013
Responsavel.: GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES 
E INCORP
CPF/CNPJ....: 012011855/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            477,39
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020014
Responsavel.: HELVIA LUZ BRASIL
CPF/CNPJ....: 039808344-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.596,17
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019676
Responsavel.: HONORATO MAT DE CONSTRU O LTDA
CPF/CNPJ....: 011163428/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.241,21
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020373
Responsavel.: IARA APARECIDA SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 451437224-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            184,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019930
Responsavel.: IMAGEM E CONSTR EMPREENDI-
MENTOS LTD
CPF/CNPJ....: 001038415/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.435,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00024/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00024/2016, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa médica 
para a prestação de serviços com a realização de consultas médica, exames de ultra-sonografias, 
radiografias, tomografias computadorizadas e outros, cuja abertura será no dia 02.05.2016 às 14:00 
horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. 
O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 15 de Abril de 2016
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PROCESSO ADM. Nº. 2015/117603 da SEMAM
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO PESSOA, através do pregoeiro, torna público 

para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 04-
007/2016. Tipo Menor Preço por item, cujo objeto é o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA 
CÂMARA (BICA), com abertura prevista para o último dia 12/04/2016 às 08:30h, foi declarada 
FRACASSADA. Maiores informações na sala da COPEL, situada na Av. Diógenes Chianca, 1777, 
Água Fria, João Pessoa-PB ou pelo Fone: (083) 3218-9005.

João Pessoa, 15 de abril de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2016
 Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho 

de 1993, torna-se público o seguinte resultado: Foram classificadas e vencedoras no certame as 
propostas das empresas: LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA, cadastrada no CNPJ nº 10.831.701/0001-26, vencedora de vários itens com 
o valor de R$ 126.768,22 (cento e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e dois 
centavos), a empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA, cadastrada no CNPJ nº 63.478.895/0001-94, 
vencedora de vários itens com o valor de R$ 73.935,94 (setenta e três mil, novecentos e trinta e cinco 
reais e noventa e quatro centavos). Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento 
do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. 

Aguiar-PB, 15 de Abril de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00022/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00022/2016,  do tipo menor preço por item, para aquisição de medicamentos de 
farmácia, cuja abertura será no dia 02.05.2016 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar--PB.O edital e demais informações encontram-
-se a disposição dos interessados no endereço acima citado,  no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180.

Aguiar-PB, 15 de Abril de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00023/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS  Nº  00023/2016,  do tipo menor preço por item, para aquisição de medicamentos e 
material odontológico, cuja abertura será no dia 02.05.2016 às 10:00 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar--PB. O edital e demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado,  no horário das 08:00 às 
12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180.

Aguiar-PB, 15 de Abril de 2016
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 01/2016 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

 Processo: 001/2016 . Objeto: Pregão Presencial - Contratação de pessoa jurídica para a pres-
tação de serviços continuados contabilidade da CMSC, conforme as disposições contidas no Edital 
e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 18/04/2016 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 
17h59. Endereço: Rua José João de Almeida, SN  Cep: 58857 -000– São Bentinho- PB. Entrega 
das Propostas: a partir de 18/04/2016 às 08h00. Abertura das Propostas: 29/04/2016 às 14h00 na 
sede da Câmara Municipal. Feliciano Soares da Nóbrega -Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 02/2016 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

 Processo: 002/2016 . Objeto: Pregão Presencial - Contratação de pessoa jurídica para a 
prestação de serviços continuados na locação e manutenção mensal de softwares na área publica 
destinados a manutenção das atividades administrativas da CMSC, conforme as disposições contidas 
no Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 18/04/2016 de 08h00 às 12h00 e 
de 14h às 17h59. Endereço: Rua José João de Almeida, SN  Cep: 58857 -000– São Bentinho- PB.. 
Entrega das Propostas: a partir de 18/04/2016 às 08h00. Abertura das Propostas: 29/04/2016 às 
15h00 na sede da Câmara Municipal. Feliciano Soares da Nóbrega –Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 01/2016 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

 Processo: 003/2016 . Objeto: CARTA CONVITE- Contratação de pessoa jurídica para a pres-
tação de serviços continuados de assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades 
administrativas da CMSC, conforme as disposições contidas no Edital e seus Anexos. Total de Itens 
Licitados: 00001. Edital: 18/04/2016 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Rua José 
João de Almeida, SN  Cep: 58857 -000– São Bentinho- PB.. Entrega das Propostas: a partir de 
18/04/2016 às 08h00. Abertura das Propostas: 26/04/2016 às 16h00 na sede da Câmara Municipal. 
Feliciano Soares da Nóbrega -Presidente

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 1054/2012 CEL/SECOB/PMCG. 
PARTES: SECOB/PMCG E A ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO 
CÓRREGO SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: 
ALTERAÇÃO DE VALOR R$ 299.300,13 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS 
REAIS, TREZE CENTAVOS). FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1029.1019. ELEMENTO 
DE DESPESA: 4490.51. FONTE DE RECURSOS: 000 (RECURSOS PRÓPRIOS). RESERVA 
ORÇAMENTÁRIA: 2567. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 65, I, “A” E “B” §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/93, 
ALTERADA. SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E GLAYDSTON PEREIRA LEONE. 
DATA DE ASSINATURA: 15/04/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 33004/2015/SEPLAN
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 33007/2015/SEPLAN – Execução das obras de Restauração do 

Antigo Hotel Globo, no Bairro Varadouro em João Pessoa - PB.
CONTRATADA: GASA Engenharia  Ltda., CNPJ Nº 07.914.131/0001-23
DO OBJETO – É objeto do presente termo aditivo a PRORROGAÇÃO DE PRAZO por mais 

120 (Cento e vinte) dias corridos.
SIGNATÁRIOS: Sra. Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira /PMJP e o Sr. Dalton de 

Sá Gadelha /GASA. 
DATA DA ASSINATURA: 07/04/2016

João Pessoa, 07 de abril de 2016
Sra. Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira /PMJP

Secretária Municipal de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09032/2016.
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de locação de mesas e cadeiras 

plásticas para os eventos da SEDEC.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa SN FESTAS 

E LOCAÇÕES LTDA-ME.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  2015/003224, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09010/2015; 
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sra. 

Francisca Lemos de Andrade, pela empresa SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.101.12.361.5206.2314;
Natureza: 3.3.90.39/00;
Fonte: 00 (Recursos Ordinários).
Valor Total: R$ 3.125,00 (três mil, cento e vinte e cinco reais).
                                                                                João Pessoa, 29 de março de 2016.

 Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: 10 301 0010 2072 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390.36 

99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2076 COMPENSAÇÃO DE ES-
PECIALIDADES REGIONAIS DO SUS 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10 302 0010 2089 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MEIA COMPLEXI-
DADE 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 800 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2104 IMPLANTAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DO NASF 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 
2105 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATÓRIO DE PROTESES(TIPO I) 3390.36 
99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2106 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO 
PROGRAMA QUALIFICA SUS 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 
2889 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 3390.36 
99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. 
DA SEC. DE SAÚDE 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2032 
MANUT. E ADM. DAS UBS 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e:
CT Nº 00015/2016 - 15.04.16 - D SILVA BRUNO & CIA LTDA - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 

R$ 65.940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Tinta Viária (A 

base de agua e acrílica). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 15 451 1029 2153 Ações de melhoria no 
sistema de transito 3390 30 Material de consumo 000 Fonte. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016.PARTES CONTRATANTES: STTP - Superintendência de Transito e Transportes 
Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00030/2016 - 12.04.16 - VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA 
EPP - R$ 92.400,00 

INFINITY CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 
CNPJ: 17.680.449/0001-40
ESCRITÓRIO RUA ROSA LIMA DOS SANTOS,113 SALA A JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA   

CEP  58.051.590  JOÃO PESSOA
ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, 62 JARDIM  CIDADE  UNIVER-

SITÁRIA  JOÃO PESSOA PARAÍBA   A EMPRESA TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAM 
- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE A LICENÇA LP LICENÇA  PRÉVIA  PARA CONSTRUÇÃO 
DE UM PRÉDIO DE 17 UNIDADES   .
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE CAJAZEIRAS E REGIÃO.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO
ELEIÇÃO – 2016 A 2019

A Comissão Eleitoral do SINTRACS-CR, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços 
de Cajazeiras e Região, no uso de suas atribuições estatutárias, vem promulgar o resultado das 
eleições sindicais ocorridas no último dia 08 de abril de 2016, para Renovação da Diretoria Efe-
tiva, Conselho Fiscal, suplentes e delegado representante na FETRACOM-PB/RN, para o triênio 
2016/2019. Conforme ata final de apuração de 08 de abril do corrente ano, fica proclamado o 
seguinte resultado: Total de votantes – 244 (duzentos e quarenta e quatro); votos na Chapa Única, 
denominada “RENOVAÇÃO E AÇÃO” – 235 (duzentos e trinta e cinco); Votos em branco – 09 
(nove); votos nulos – 00 (zero). A chapa vencedora possui a seguinte composição: PRESIDENTE: 
Francisco Manoel da Silva; Empresa - SOUSA & RANGEL LTDA.; VICE-PRESIDENTE: Welling-
ton Dias de Souza – CPF Nº 981.338.704-10; Empresa – PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO; 
SECRETÁRIO GERAL: Maria Elizabete Alves – CPF Nº 437.062.744-34; Empresa – FERCONT 
– FERNANDES CONTABILIDADE LTDA.; TESOUREIRO: José Valter de Araújo Silva – CPF Nº 
760.803.744-04; Aposentado – Empresa – FORD - CAVALCANTI & PRIMO LTDA.; SECRETÁ-
RIO DE FORMAÇÃO SINDICAL, ESPORTE E LAZER: Irineu Emidio dos Santos – CPF Nº 040. 
812.704-06; Empresa - DISTRIB. DE PERF. E COSMÉSTICOS FERREIRA LTDA; SECRETÁRIO 
DE RELAÇÃO INTERSINDICAL E ASSUNTOS JURÍDICOS: André Luiz Pereira de Cerqueira – 
CPF Nº 732.287.455-20, Empresa - PATRICIA BARROS - ME; SECRETÁRIA DE IMPRENSA, 
POLÍTICA SINDICAL E QUESTÃO DA MULHER: Maria Ariela Ferreira – CPF Nº 011.965.244-75; 
Empresa - HONDA CAVALCANTI & PRIMO LTDA.; CONSELHO FISCAL: José Augusto Dias – CPF 
Nº 160.764.944-68; Francisco Nias Bezerra Sarmento – CPF Nº 059.445.594-46; Maria de Fátima 
Reis – CPF Nº 262.954.154-15. SUPLENTES - CONSELHO FISCAL: Jociario Lira Fernandes – CPF 
Nº 028.319.824-99; Lindailton Almeida Barreto – CPF Nº 884.826.774-20; Ivandenberg Gomes de 
Lira – CPF Nº 043.355.694-32. SUPLENTES DE DIRETORIA – Franciélio Soares de Lima – CPF 
Nº 012.374.534-96; Maria de Fátima Galdino Maciel – CPF Nº 646.707.324-04; Elizete Galdino de 
Araújo – CPF Nº 805.999.404-25; Lindaelcio Almeida Barreto – CPF Nº 028.937.414-60; Macilânio 
Viana Duarte – CPF Nº 066.132.664-00; Jardel Karlos de Sousa Feitosa – CPF Nº 056.331.394-37; 
Francisco Ferreira Parnaíba – 065.343.923-72; Pedro Bezerra da Silva – CPF Nº 041.897.304-08; 
Carlos Kleber Santos Gonçalves – CPF Nº 025.875.754-00. DELEGADO REPRESENTANTE 
JUNTO A FETRACOM-PB/RN – EFETIVO: André Luiz Pereira de Cerqueira - CPF Nº 732.287.455-
20. SUPLENTE DE DELEGADO REPRESENTANTE JUNTO A FETRACOM-PB/RN: José Valter 
de Araújo Silva - CPF Nº 760.803.744-04. O prazo para impugnação do resultado é de 05 (cinco) 
dias a contar desta publicação. Cajazeiras-PB, 12 de abril de 2016. José Ferreira Lima Júnior - 
Presidente da Comissão Eleitoral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00011/2016

Aos 15 dias do mês de Abril de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Superintendência de Transito e Transportes 
Públicos de Campina Grande, Prefeitura Municipal de Campina Grande, localizada na Rua Cazuza Barreto - Estação Velha - Campina 
Grande - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal n.°10.520/02, de 17/07/02, aplicando-se, 
subsidiariamente, as disposições contidas no Estatuto Federal das Licitações e Contratos – Lei nº 8.666/93, e suas alterações, Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto Federal n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 - SRP, Decreto Municipal 3.057/2003 (Pregão), Decreto Municipal 3.104/2004 (SRP), e
suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada 
no Pregão Presencial nº 00011/2016 que objetiva o registro de preços para: Formação de Registro de Preços para Contratação de
Empresa para Fornecimento de Componentes Eletrônicos, ferramentas e material de uso diário para Atender Solicitação da Gerência 
de Operações de Transito da STTP; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES 
PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE - CNPJ nº 35.576.651/0001-09.
VENCEDOR: REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME
CNPJ: 11.966.359/0001-34
TOTAL: 27.700,00
4 - LOTE 04

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. VALOR 
UNITARIO

1 Transformador 12V 1A GILSOM UNID. 1000 R$ 23,00 23.000,00
2 Transformador 9V 150mA GILSOM UNID. 100 R$ 47,00 4.700,00

Total do Lote 4 R$ 27.700,00
;Ç
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na 
imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande firmar 

contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação 
específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba
direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de 
Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial 
nº 00011/2016, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência 
poderá ser utilizada:
Pela Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00011/2016, que fizerem 
adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00011/2016 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido 
certame:- REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME.
lote(s): 4.Valor: R$ 27.700,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Campina Grande. Campina 
Grande - PB, 15 de Abril de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Formação de Registro de Preços para Contratação de Empresa do Ramo da Enge-

nharia Civil para Executar Serviços Permanente. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00010/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 15 451 1029 2153 
Ações de melhoria no sistema de Transito . VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00031/2016 
- 13.04.16 - LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA - R$ 396.042,00, CT Nº 00032/2016 - 13.04.16 - 
SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE - R$ 421.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Formação de Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento de 

Componentes Eletrônicos, ferramentas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 15.451.1029.2153 Ações de 
melhoria no sistema de transito 04.122.2001.2154 Ações Administrativas da STTP 3390.39.99.000 
Outros Serviços Terceiro - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina 
Grande e:CT Nº 00033/2016 - 15.04.16 - REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME - R$ 27.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E  TRANSPOR-

TES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA devendo ser 
ADJUDICADA, nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer 
da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Contratação 
de empresa para fornecimento de forma parcelada de Tinta Viária (A base de agua e Acrílica); 
a licitação correspondente procedimento licitatório em favor de: VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA 
EPP - R$ 92.400,00.Campina Grande - PB, 12 de Abril de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor 
Superintendente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00009/2016

Aos 12 dias do mês de Abril de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Superintendência de Transito e Transportes 
Públicos de Campina Grande, Prefeitura Municipal de Campina Grande, localizada na Rua Cazuza Barreto - Estação Velha - Campina 
Grande - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal n.°10.520/02, de 17/07/02, aplicando-se, 
subsidiariamente, as disposições contidas no Estatuto Federal das Licitações e Contratos – Lei nº 8.666/93, e suas alterações, Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto Federal n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 - SRP, Decreto Municipal 3.057/2003 (Pregão), Decreto Municipal 3.104/2004 (SRP), e suas 
alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00009/2016 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de 
Tinta Viária (A base de agua e Acrílica) ; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES 
PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE - CNPJ nº 35.576.651/0001-09.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1 TINTA A BASE DE ÁGUA AMARELA (TINTA PARA DEMARCAÇÃO 

VIÁRIA) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABNT NBR 13.699 - BALDE 
COM 18 LITROS

UNID 120 200,00 24.000,00

2 TINTA A BASE DE ÁGUA BRANCA (TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABNT NBR 13.699 - BALDE 
COM 18 LITROS 

UNID 60 200,00 12.000,00

3 TINTA A BASE DE ÁGUA PRETA (TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABNT NBR 13.699 - BALDE 
COM 18 LITROS 

UNID 10 228,00 2.280,00

4 TINTA A BASE DE ÁGUA VERMELHA (TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABNT NBR 13.699 - BALDE 
COM 18 LITROS 

UNID 10 220,00 2.200,00

5 TINTA A BASE DE SOLVENTE AMARELA (TINTA PARA 
DEMARCAÇÃO VIÁRIA) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABNT NBR 
11862 E NBR 8169 - BALDE COM 18 LITROS 

UNID 120 189,00 22.680,00

6 TINTA A BASE DE SOLVENTE BRANCA (TINTA PARA 
DEMARCAÇÃO VIÁRIA) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABNT NBR 
11862 E NBR 8169 - BALDE COM 18 LITROS 

UNID 60 189,00 11.340,00

7 TINTA A BASE DE SOLVENTE VERMELHA (TINTA PARA 
DEMARCAÇÃO VIÁRIA) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABNT NBR 
11862 E NBR 8169 - BALDE COM 18 LITROS 

UNID 10 210,00 2.100,00

8 TINTA A BASE DE SOLVENTE PRETA (TINTA PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABNT NBR 11862 E NBR 
8169 - BALDE COM 18 LITROS 

UNID 10 210,00 2.100,00

9 SOLVENTE18 LITROS UNID 50 130,00 6.500,00
10 MICRO ESFERA DE VIDRO UNID 10 120,00 1.200,00
11 MICRO ESFERA DROP ON UNID 50 120,00 6.000,00

TOTAL 92.400,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa 
oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica 
para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou 
indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de 
Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 
00009/2016, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá 
ser utilizada:
Pela Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00009/2016, que fizerem adesão a 
esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00009/2016 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame: -
VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA EPP.Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11.Valor: R$ 92.400,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Campina Grande.Campina Grande - PB, 
12 de Abril de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2016
Aos 13 dias do mês de Abril de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Superintendência de Transito e Transportes Públicos
de Campina Grande, Prefeitura Municipal de Campina Grande, localizada na Rua Cazuza Barreto - Estação Velha - Campina Grande - PB, nos 
termos da Lei Federal n.°10.520/02, de 17/07/02, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições contidas no Estatuto Federal das Licitações e 
Contratos – Lei nº 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto Federal n° 
6.204, de 05 de setembro de 2007, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 - SRP, Decreto Municipal 3.057/2003 (Pregão),
Decreto Municipal 3.104/2004 (SRP), e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00010/2016 que objetiva o registro de preços para: Formação de Registro de 
Preços para Contratação de Empresa do Ramo da Engenharia Civil para Executar Serviços Permanentes de Sinalização Horizontal, 
Sinalização Vertical, Fornecimento e Implantação de Postes Metálicos, Placas de Sinalização Vertical, Tachas e Tachões, destinados a 
Atender Solicitação da Gerência de Operações de Transito da STTP. ; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS 
DE CAMPINA GRANDE - CNPJ nº 35.576.651/0001-09.
VENCEDOR: LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 41.152.398/0001-69
TOTAL: 660.070,00
1 - Lote 01
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P.TOTAL

1 Serviço de sinalização horizontal com tinta a base de resina acrílica 
retrorrefletorizada. M2 15000 18,14 272.100,00

2 Serviço de fornecimento e implantação de tachões brancos ou amarelos, com 
refletivo monodirecional. Tamanho 25x14,5x5cm. UND 3000 19,35 58.050,00

3 Serviço de fornecimento e implantação de tachas brancas ou amarelas, com 
refletivo monodirecional. Tamanho 9,5x9,5x2cm. UND 4000 7,23 28.920,00

Total do Lote 1 359.070,00

3 - Lote 03
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P.TOTAL

1 Serviço de fornecimento de colunas semafóricas simples em aço galvanizado. 
Coluna Simples 114 mm x 6000 mm, galvanizada, confeccionado em tubo de 
aço, galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 4 ½” x 6000 mm e 
espessura da parede 4,25 mm, com aletas anti-giro, aplicação de tratamento 
químico de limpeza.

UND 100 640,00 64.000,00

2 Serviço de fornecimento de colunas para placa aérea em aço galvanizado. 
Coluna Galvanizada 101 mm x 6000 mm. Confeccionada em tubo de aço, 
galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 4” x 6000 mm e espessura da 
parede 3,75 mm, com aletas anti-giro, aplicação de tratamento químico de 
limpeza.

UND 50 491,00 24.550,00

3 Serviço de fornecimento de braços semafóricos em aço galvanizado.Braço 
Projetado 101 mm x 4.700 mm Galvanizado, confeccionado em tubo de aço, 
galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 4” x 4.700 mm de projeção e 
espessura da parede 4,25 mm, aplicação de tratamento químico de limpeza.

UND 150 559,00 83.850,00

4 Serviço de fornecimento de braços para placas aéreas em aço galvanizado. 
Braço Projetado 88,9 mm x 4.700 mm Galvanizado, confeccionado em tubo de 
aço, galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 3,5” x 4.700 mm de 
projeção e espessura da parede 3,75 mm, aplicação de tratamento químico de 
limpeza.

UND 100 486,00 48.600,00

5 Serviço de fornecimento de colunas semafóricas dupla em aço galvanizado. 
Coluna Dupla Galvanizada 114 mm x 6000 mm, confeccionado em tubo de aço, 
galvanizado a fogo, medindo diâmetro externo 4 ½” x 6000 mm e espessura da 
parede 4,25 mm, com aletas anti-giro, aplicação de tratamento químico de 
limpeza. Preparado para receber 2 braços projetados.

UND 100 800,00 80.000,00

Total do Lote 3 301.000,00

VENCEDOR: SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE
CNPJ: 11.574.829/0001-14
TOTAL: 703.000,00

2 - Lote 02
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P.TOTAL
1 Serviço de fornecimento e implantação de placas de sinalização vertical semi-

refletivas. As chapas destinadas à confecção das placas de aço devem ser planas, 
do tipo NB 1010/1020, com espessura de 1,25mm, bitola # 18. Deve atender 
integralmente a NBR 11904 Placas de Aço para Sinalização Viária. As placas terão 
um tratamento anti-ferrugem à base de ácido fosfórico (fosforização a quente). Será 
aplicado praimer como tinta de fundo, devendo receber após o esmalte sintético 02 
(duas) demãos de Preto Fosco no verso e película semi refletiva grau técnico na 
frente.

M2 2000 322,50 645.000,00

2 Serviço de fornecimento e implantação de postes metálicos em aço galvanizado, para 
fixação de placas. Poste em aço galvanizada para fixação de placas, medindo 
63,5mmx2,25mmx3500mm.

UND 400 145,00 58.000,00

Total do Lote 2 703.000,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa 
oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Superintendência de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande firmar contratações 
oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição 
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, 
serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00010/2016, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00010/2016, que fizerem adesão a 
esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00010/2016 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame: -
LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA.lote(s): 1 - 3.Valor: R$ 660.070,00.- SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE.Lote(s): 
2.Valor: R$ 703.000,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Campina Grande.Campina Grande - PB, 
13 de Abril de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA devendo 
ser ADJUDICADA, nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado 
parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: 
Formação de Registro de Preços para Contratação de Empresa do Ramo da Engenharia Civil 
para Executar Serviços Permanente; a licitação correspondente procedimento licitatório em favor 
de: LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA - R$ 660.070,00; SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE 
QUALIDADE - R$ 703.000,00.Campina Grande - PB, 13 de Abril de 2016.FELIX ARAUJO NETO 
- Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 003/2016. Objeto: Contratação de uma Pessoa Jurídica para 
prestar serviço na confecção de Fardamento Escolar e para os funcionários da Secretaria de Saúde, 
conforme termo de referência. Data Da Realização: 29 de abril de 2016. Horário: 14h:00mim (Qua-
torze horas); Local: Sede da Prefeitura a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/
PB, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada, Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. Edital: A ser adquirida por 
cópia ou CD virgem na sede na CPL.

Assunção-PB, 14 de abril de 2016. 
João Paulo de Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2016
Torna publico que fará realizar através da Pregoeira e Equipe de apoio, no dia 03 de maio de 

2016, às 10h00min, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, 
para: Contratação de empresa para aquisição parcelada de pneus e câmaras de ar, destinados a 
frota de veículos da Prefeitura Municipal de Catingueira

Local: Setor de Licitações, Prédio da Prefeitura Municipal de Catingueira, na Rua Inácio Félix 
de Oliveira, s/n, centro, Catingueira – PB, CEP: 58.715-000, Informações pelo Tel.: (83)3427-1028.

Catingueira – PB, 04 de abril de 2016.
Suênia Félix Leite Belmont

Pregoeira Oficial/PMC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016

Torna publico que fará realizar através da Pregoeira e Equipe de apoio, no dia 28 de abril de 
2016, às 10h00min, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, 
para: Contratação de empresa especializada em serviços na área de informática para a concessão 
de licença de uso de softwares de gestão administrativa municipal.

Local: Setor de Licitações, Prédio da Prefeitura Municipal de Catingueira, na Rua Inácio Félix 
de Oliveira, s/n, centro, Catingueira – PB, CEP: 58.715-000, Informações pelo Tel.: (83)3427-1028.

Catingueira – PB, 04 de abril de 2016.
Suênia Félix Leite Belmont

Pregoeira Oficial/PMC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016

Torna publico que fará realizar através da Pregoeira e Equipe de apoio, no dia 28 de abril de 
2016, às 14h00min, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, 
para: Contratação de serviços técnicos profissionais de um Operador Master do Cadastro Único, 
para prestação de serviços no município de Catingueira – PB

Local: Setor de Licitações, Prédio da Prefeitura Municipal de Catingueira, na Rua Inácio Félix 
de Oliveira, s/n, centro, Catingueira – PB, CEP: 58.715-000, Informações pelo Tel.: (83)3427-1028.

Catingueira – PB, 04 de abril de 2016.
Suênia Félix Leite Belmont

Pregoeira Oficial/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00023/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de extração, transporte e fornecimento de pedras 
em paralelepípedos, de meio fio e de muro granítica destinados ao município de Aparecida. Data 
e Local: 28 de Abril de 2016 às 11:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco 
Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 15 de Abril de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 021/2016

Pregão Presencial SRP Nº 004/2016. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Jaime 
T Moura (Posto Dois Irmãos), CNPJ nº 09.352.634/0002-69. Objeto: Prestar o fornecimento par-
celado de Gasolina comum, Óleo Diesel S/500 e Óleo Diesel S/10 (para abastecimento na cidade 
de João Pessoa/PB ou Cabedelo/PB), destinados aos veículos da Prefeitura. Valor Contratado: 
R$ 117.650,00. Dotação: QDD/2016. Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 
12/04/2016. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Jaime T. de Moura (Pela Empresa).

Desterro/PB, 12 de abril de 2016.
Rosângela de Fátima Leite – Prefeita

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016
Ata de Registro de Preços nº 003/2016, firmada entre a Prefeitura de Desterro/PB e a empresa: 

Jaime T Moura (Posto Dois Irmãos), CNPJ nº 09.352.634/0002-69. Pregão Presencial SRP Nº 
004/2016. Valor contratado: R$ 117.650,00. Registro de preços para eventual objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de Gasolina comum, Óleo Diesel S/500 e Óleo Diesel S/10 (para abaste-
cimento na cidade de João Pessoa/PB ou Cabedelo/PB), destinados aos veículos da Prefeitura. 
Dotação: QDD/2016. Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da Ass.: 12/04/2016. Partes 
ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita), e Jaime T. de Moura (Pela Contratada).

Desterro/PB, 12 de abril de 2016.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE ASÚDE DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 012/2016

Pregão Presencial SRP Nº 005/2016. Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de 
Desterro/PB. Contratada: Jaime T Moura (Posto Dois Irmãos), CNPJ nº 09.352.634/0002-69. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelada de Gasolina comum, Óleo Diesel S/500 e Óleo Diesel S/10 (para 
abastecimento na cidade de João Pessoa ou Cabedelo/PB), destinados aos veículos pertencente 
a Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de Desterro/PB. Valor Contratado: R$ 168.000,00. 
Dotação: QDD/2016. Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 12/04/2016. Partes 
ass.: Rubens M. das Neves (Sec. de Saúde) e Jaime T. de Moura (Pela Empresa).

Desterro/PB, 12 de abril de 2016.
Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

SECRETARIA DE SEÚDE DE DESTERRO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016

Ata de Registro de Preços nº 003/2016, firmada entre Secretaria de Saúde/Fundo de Saúde/PB 
e a empresa: Jaime T Moura (Posto Dois Irmãos), CNPJ nº 09.352.634/0002-69, Pregão Presencial 
SRP Nº 005/2016. Valor Contratado: R$ 168.000,00. Registro de preços para eventual objeto: 
Prestar o fornecimento parcelada de Gasolina comum, Óleo Diesel S/500 e Óleo Diesel S/10 (para 
abastecimento na cidade de João Pessoa ou Cabedelo/PB), destinados aos veículos pertencente a 
Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de Desterro/PB.  Dotação: QDD/2016. Fonte de recursos: 
Recursos do Fundo M de Saúde de Desterro/PB. Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 12/04/2016. 
Partes ass.: Rubens M. das Neves (Secretário), e Jaime T. de Moura (Pela Contratada).

Desterro/PB, 12 de abril de 2016.
Rubens Marques das Neves

Secretário
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RESULTADO JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO AO EDITAL – TP Nº 00001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA A 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 
E CORETO DE BANANEIRAS/PB, e, no MÉRITO DAR PROVIMENTO EM PARTE garantindo-se 
a retirada desde então da exigência fixada no item 6.7.1. no que concerne a APRESENTAÇÃO 
PRÉVIA DA GARANTIA sem entretanto DISPENSAR A EXIGÊNCIA de apresentação da GARANTIA 
fixada no item 6.7.1. e 8.3.1. que fica mantida. CONFIRMANDO-SE a realização do certame para 
20.04.2016 às 9:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, RUA CEL. ANTONIO PESSOA, Nº 375-CENTRO, BANANEIRAS/PB- CEP 58.220-000, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3376 1129.Bananeiras - PB, 
15 de abril de 2016.

ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RESULTADO FASE PROPOSTA - CONCORRÊNCIANº 004/2015

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza pública urbana e 
manejo de resíduos sólidos no município de Bayeux, conforme especificações técnicas contidas no 
Projeto Básico e seus anexos. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: M Construções & Serviços Ltda - Valor: R$ 5.882.708,14. A integra dos atos da sessão 
encontra-se disponível no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a CPL, Av. Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, no horário das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3253-4080. 

Bayeux - PB, 15 de abril de 2016
MagaywerAntoniny Soares Freire 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016 (2ªCHAMADA)
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 02 de Maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Formação de Registro de Preços para Contratação de 
Empresa para aquisição de peças de sinalização viária.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93, e suas alterações, Informações: no 
horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 33411278.
Email: licitacaosttpcg@gmail.com.Edital: http://sttpcg.com.br/Campina Grande - PB, 15 de Abril de 
2016.JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA devendo ser 
ADJUDICADA, nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer 
da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: Formação de 
Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento de Componentes Eletrônicos, 
ferramentas; o correspondente procedimento licitatório em favor de: REJANE DALVA DA SILVA 
JAPIASSU ME - R$ 27.700,00.Campina Grande - PB, 15 de Abril de 2016.FELIX ARAUJO NETO 
- Diretor Superintendente.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Rita

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2016
ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA RITA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Com base nas informações constantes no Processo em referência, através da Adesão à Ata de 

Registro de Preços nº 002/2016 do Pregão Presencial SRP nº 002/2016, da Prefeitura Municipal 
de Mari– PB, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, acolho o Relatório, RATIFICO e ADJUDICO a contratação em favor das empresas: F 
& A GRÁFICA E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.705.891/000170, para os itens nºs 
211, 212 e 213, perfazendo um valor total de R$: 86.240,00 (Oitenta e seis mil, duzentos e quarenta 
reais) e GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA, para os itens nºs 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209 e 210, perfazendo um valor de R$: 934.826,40 (Novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos 
e vinte e seis reais e quarenta centavos), e valor total global da Adesão de R$: 1.021.066,40 (Um 
milhão, vinte e um mil, sessenta e seis reais e quarenta centavos), para a aquisição em referência, 
fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001 e no Art. 9º do Decreto nº 5.717/2006, 
e, em conseqüência, fica convocada a proponente para assinatura dos instrumentos de contrato, 
nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

Santa Rita/PB, 15 de Abril de 2016.
Severino Alves Barbosa Filho

Prefeito Constituconal

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: D SILVA BRUNO & CIA LTDA - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - R$ 65.940,00.

Santa Helena - PB, 15 de Abril de 2016
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gás GPL - 
botijões de 13 kg e vasilhame de 13 kg, conforme necessidade das Escolas e Secretarias deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 15 de Abril de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 

Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 001/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar serviços técnicos especializados na realização de Ultrassonografia, para atender a demanda 
da Secretaria de Saúde deste Município, conforme termo de referencia. Data Da Realização: 28 
de abril de 2016. Horário: 14h:00mim (quatorze horas); Local: Sede da Prefeitura a Rua Tereza 
Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei Federal 
nº 10.520/02, regulamentada, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar 
nº 123/06. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede na CPL.

Assunção-PB, 12 de abril de 2016. 
João Paulo de Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 002/2016. Objeto: Contratação de uma Pessoa Jurídica para 
realizar exames laboratoriais, afim de atender a demanda da Secretaria de Saúde deste Município, 
conforme termo de referencia. Data Da Realização: 28 de abril de 2016. Horário: 16h:00mim (dezes-
seis horas); Local: Sede da Prefeitura a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/
PB, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada, Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. Edital: A ser adquirida por 
cópia ou CD virgem na sede na CPL.

Assunção-PB, 12 de abril de 2016. 
João Paulo de Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

A Prefeitura de Assunção/PB, através de seu Presidente da CPL, torna público para os inte-
ressados o julgamento da habilitação da Tomada de Preço Nº 001/2016. Licitantes habilitados: 
Bruno Tavares Agra Eireli -ME, CNPJ nº 17.317.121/0001-64; Construtora Arara Ltda -ME, CNPJ 
nº 21.331.031/0001-03; Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74; 
Girleudo Feitosa da Silva Lima-EPP, CNPJ Nº 10.589.150/0001-36. Licitantes Inabilitados: Não houve. 
Ficam notificados os licitantes habilitados para a Sessão Pública que será realizada às 14h:00mn 
(quatorze horas) do dia 25 de abril de 2016, para abertura e julgamento dos envelopes proposta. 

Assunção/PB, 13 de abril de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Presidente da CPL
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