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Governo vai liberar quase R$ 1 milhão
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Recursos vão beneficiar 
grupos de mulheres em 
várias regiões do Estado

sancionada lei que 
proíbe revista íntima 

Garanhuns inscreve 
para festival

sonora Brasil sesc
começa na 5a feira 

tensão persiste em 
Eldorado dos Carajás

RR faz uso indevido
da verba da merenda

 � NPCQGBCLRC� #GJK?� 1MSQQCÁ�
sancionou a lei que proíbe revista 
íntima de funcionárias nos locais de 
trabalho. A Lei 13.271 foi publicada 
L?� CBG��M� BC� MLRCK� BM� #G�PGM� .ÂAG?J�
da União. Segundo o texto, as empre-
sas privadas, os órgãos e entidades 
da administração pública, direta e 
GLBGPCR?� ÂA?K� NPMG@GBMQ� BC� ?BMR?P�
qualquer prática de revista íntima 
de suas funcionárias e de clientes do 
sexo feminino. Se a lei for descumpri-
da, será aplicada multa de R$ 20 mil 
ao empregador, revertida aos órgãos 
de proteção dos direitos da mulher. 
Em caso de reincidência a multa será 
em dobro.

Artistas e produtores culturais 
já podem inscrever propostas para o 
26º Festival de Inverno de Garanhuns 
(PE), que ocorre na segunda quinzena 
de julho. A Secretaria de Cultura do 
Estado lançou edital para 12 áreas 
de atuação. Os interessados podem 
enviar projetos até o dia 29 deste 
mês. Para estar apto à seleção, o pro-
ÂQQGML?J�NPCAGQ?�RCP�L?QAGBM�CK�OS?J-
quer um dos estados do Nordeste, 
independentemente de onde more. 
Os nascidos em outra região do País 
ou estrangeiros devem ser residentes 
em Pernambuco há pelo menos um 
ano. Esses selecionados vão compor 
80% da programação do evento. 

Foi lançado no último dia 14, em 
Belém (PA), a 19ª edição do projeto 
Sonora Brasil Sesc, que vai levar até o 
ÂK�BM�?LM�����CQNCR�ASJMQ�?�����AG-
dades de todos os estados. Os temas 
escolhidos para o biênio 2015/2016 
foram Violas Brasileiras e Sonoros Ofí-
cios – Cantos de Trabalho. O assessor 
de música do Departamento Nacional 
do Serviço Social do Comércio (Sesc), 
Thiago Sias, explicou que o projeto tem 
como objetivo difundir o trabalho de 
artistas que construíram uma obra não 
comercial, além de formar plateias pelo 
contato do público com música de qua-
JGB?BC� C� BGTCPQGÂA?B?� NPGLAGN?JKCLRC�
no interior do País.

Passadas duas décadas do 
massacre em que 19 trabalhadores 
sem-terra foram mortos pela Polícia 
Militar, a região de Eldorado dos Ca-
rajás, no Sudeste do Pará, volta a ser 
o centro das atenções da comunida-
de internacional dedicada à luta no 
campo e permanece uma das áreas 
de maior tensão no meio rural bra-
sileiro. Como em todos os anos, as 
690 famílias sobreviventes que hoje 
vivem no assentamento 17 de abril 
participam de um ato ecumênico na 
curva do “S”, na BR-155, onde ocor-
reu o massacre. Lá, 19 castanheiras 
foram plantadas em homenagem às 
vítimas da chacina.

Recursos da merenda e do 
transporte escolar foram destinados 
a pagar em Roraima funcionários e 
despesas administrativas do Legis-
lativo, Judiciário, Ministério Público e 
Tribunal de Contas do Estado. O uso 
indevido dos recursos foi constatado 
pela unidade regional da Controlado-
ria-Geral da União (CGU). De acordo 
com o órgão, os repasses bloqueados 
chegaram a R$ 21 milhões apenas em 
dezembro. As verbas foram repassa-
das ao Estado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (Fnde), 
autarquia do Ministério da Educação 
para atender ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae).

O Governo da Paraí-
ba, por meio da Secretaria 
de Estado da Agricultura 
Familiar e do Desenvolvi-
mento do Semiárido (SEA-
FDS) anuncia, em parceria 
com o Ministério do Desen-
volvimento Agrário-MDA, 
a abertura de edital para 
viabilizar Projetos de In-
fraestrutura Territorial, o 
Proinf. Neste ano, o gover-
no vai liberar quase R$ 1 mi-
lhão em projetos para oito 
territórios paraibanos.

A chamada especial 
para grupos produtivos de 
mulheres contou com a re-
novação da parceria com 
a Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar e De-
senvolvimento do Semiá-
rido, que já foi parceira no 
Proinf 2015, sendo propo-
nente de projetos que so-
maram mais de 8 milhões 
de reais, e hoje, através da 
sensibilidade do governa-
dor do Estado, Ricardo Cou-
tinho, e do secretário Le-
nildo Morais, se colocaram 
mais uma vez à disposição 
para serem o proponente 
do Proinf 2016, assumindo 
financeiramente todas as 
contrapartidas e colocan-
do toda a sua equipe para 
operacionalizar a inserção 
das propostas no Sincov, 
operacionalização  e efeti-

O Sistema Nacional 
de Emprego de João Pes-
soa (Sine-JP) oferece as 
seguintes oportunidades: 
mecânico de automóveis 
e caminhões (quatro), 
mecânico de automóveis, 
mecânico de máquina 
agrícola, motorista de 
automóveis, motorista 
operador de betoneira 
e motorista operador de 
bomba de concreto. Há 
duas vagas para saladei-
ro, auxiliar de cozinha, 
cozinheiro, pasteleiro e 
pizzaiolo. As vagas para 
quem possui Ensino Su-

perior são as de analista 
de controle de qualida-
de, assistente de vendas 
– para graduados em 
Administração e médico 
veterinário – para uma 
delas. Ainda há vagas 
para vendedor, manicu-
re auxiliar de limpeza, 
técnico de refrigeração, 
assistente externo (duas), 
instalador de cortinas 
e persianas e demons-
trador de mercadorias, 
entre outras funções. O 
Sine-JP está localizado na 
Avenida Cardoso Vieira, 
85, Varadouro.

Sine-JP disponibiliza 
87 vagas na capital

sELEção dE tRABALhAdoREs

O preço do quilo do pão 
francês nas padarias da capi-
tal apresenta uma variação de 
118,6%. O menor preço está 
sendo praticado a R$ 5,90 (pa-
daria N. S. da Penha – Geisel) e 
o maior a R$ 12,90 (Padarias 
���ϐ���Ȃ������ïǡ���� �������
Pão – Bairros dos Estados), 
uma diferença de R$ 7,00. 

A pesquisa foi realizada 
pela Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-JP) entre 
os dias 14 e 15 deste mês de 
abril. A média das variações 
dos valores em relação à pes-
quisa realizada em fevereiro 
(115,4%) registrou um au-

mento em torno de 3%. Os 
maiores preços do produto 
foram encontrados nas pada-
����� ���ϐ��� ȋ�����ïȌ� �� � ��
Doce Pão (Bairro dos Esta-
���Ȍǡ� ���̈́�ͳʹǡͻͲǢ�����ϐ�����-
ra El Shaday (Cabo Branco), 
�� �̈́� ͳͳǡͶͷǢ� �������� ���ϐ���
(Princesa Isabel - Centro), a 
R$ 10,50; e a Padaria Mira-
sol (Mandacaru), a R$ 9,99.  
Já os menores preços do pão 
foram encontrados nas pada-
rias N. S. da Penha – Geisel), a 
R$ 5,90; Rede Pão (Cristo) e 
����ϐ����������������ȋ���-
gabeira), a R$ 5,99; Doce Pão 
(Valentina), a R$ 6,00; pa-
daria e lanchonete Cardoso 

(Geisel), a R$ 6,50.  O secretá-
rio do Procon-JP, Marcos San-
tos, alerta que o consumidor 
deve prestar atenção na dife-
rença entre os maiores e os 
menores preços para poder 
economizar. 

“Muitas vezes o consumi-
dor passa diante de uma pa-
daria em que o preço do quilo 
do pão é bem menor e nem 
presta atenção. Por isso nos-
sa pesquisa divide os bairros 
por zona, orientando melhor 
o consumidor”, informou. 

O levantamento de pre-
ços foi realizado em 27 esta-
belecimentos comerciais de 
20 bairros da capital. 

Com a produtividade 
cada vez mais em alta, a Jus-
tiça Federal na Paraíba come-
mora os resultados positivos 
�������������ï���������������
Juizado Especial Federal em 
Campina Grande – a 9ª Vara 
Federal. Considerando o mês 
de março de 2015 como data 
de início da análise dos dados, 
constatou-se uma diminuição 
expressiva equivalente a 35% 
do acervo da unidade jurisdi-
cional. “Reduzimos o acervo 
de 5.417 para 3.533 proces-
sos”, destaca Mardone Rodri-
gues Rego Sarmento, diretor 
de Secretaria da 9ª Vara Fede-

ral. A Vara vem apresentando 
uma média de produtividade 
de sentenças e arquivamentos 
superior ao quantitativo de 
processos distribuídos men-
salmente, o que explica em 
parte essa queda relevante do 
acervo. “A unidade vem, mês 
a mês, julgando e arquivando 
����ï������������������ ���
média superior ao quantitati-
���������������À���ǡ���ϐ��������
em índices negativos de con-
gestionamento. Por exemplo, 
no mês de setembro de 2015, 
com uma distribuição de 536 
processos, o JEF julgou 1.143 
processos e arquivou 744.”, 

�ϐ��������������Ǥ������������-
mento enaltece que a equipe 
é extremamente preparada 
para atividades funcionais, e 
���� ǲ������ǳ� �� ϐ�����ϐ��� ���
gestão implantada, pautada 
�����������ǡ�������ϐ����������-
mo e no mérito. “A causa prin-
cipal para conquista desses 
resultados se deve em grande 
parte ao corpo funcional da 
9ª Vara Federal, juízes, servi-
dores e demais colaboradores 
que, juntos, vêm paulatina-
mente reconstruindo o JEF de 
Campina Grande, com uma 
atividade jurisdicional célere 
���������ǳǡ��ϐ����Ǥ

Preço tem diferença de até 

118,6% em padaria da capital

Juizado Especial reduz em 

35% o acervo de processos

qUILo do pão FRAnCês

CAMpInA GRAndE

Entre abril e maio, a 
Abrasel/PB vai oferecer cin-
��� ������� ����� ���ϐ����������
que atuam no segmento 
de alimentação fora do lar: 
Aperfeiçoamento de Auxiliar 
de Cozinha, Conversação em 
Inglês, Cozinha Vegetariana 
e Noções de Cozinha Vega-
��ǡ� ����ϐ��� �� �� ��������-
amento de Serviços de Salão 
(Garçons). As capacitações 
são abertos para associados 
e não associados.

A Abrasel/PB é a pri-
meira seccional no País a 
ter uma cozinha escola. Os 
cursos são desenvolvidos 
pela unidade com base nas 

��ϐ���������� ���� ������ ���-
ϐ���������� ������������������
dia. “Observamos uma maior 
procura por produtos vega-
nos, por isso desenvolvemos 
uma capacitação vegana. O 
�����������ϐ�����������������
estrangeiros em João Pessoa 
também criou a necessidade 
��� ���ϐ���������� ���� �����-
gam se comunicar em inglês, 
então,  agora temos um cur-
so de conversação”, explica 
Paulo Amaral, presidente da 
Abrasel/PB. As aulas serão 
������������ï�������� �������
entre R$ 70 e R$ 120. Mais 
informações e inscrições: 
(83) 3247.3549.

Abrasel PB oferece 

cursos de capacitação

opoRtUnIdAdEs

va execução dos projetos. 
Através da Seafds. Foram 
inseridas 8 propostas no 
valor de aproximadamente 
R$ 940.000,00. Esses re-
cursos quando aprovados 
e conveniados, irão forta-
lecer diversos grupos pro-
dutivos de mulheres, dis-
tribuídos nos territórios do 
Estado (Vale do Piranhas, 
����������ǡ���������ïǡ���-
ridó, Cariri Oriental, Borbo-
rema, Médio Sertão e Vale 
do Piancó).  “Esses projetos 
�������������� ��ï������
grupos de mulheres, com 
destaque para as cozinhas 
comunitárias, unidades de 
panificação, artesanato, 
aquisição de veículos para 
melhorar a logística, , uni-
dades de processamento 
de frutas para fabricação 
de polpas e doces, costura e 
grupos de avicultura caipi-
ra”, garante  Lenildo Morais. 

O processo de escolha e 
construção destas propos-
tas contaram com o apoio 
e assessoria dos Nedets. No 
território do Seridó parai-
bano, citamos como exem-
plo a parceria entre Nedet 
e Fórum Territorial como 
fundamental para cons-
trução da proposta que irá 
fortalecer os vários grupos 
produtivos de mulheres do 
território. O projeto con-
templa o fortalecimento, 
através da aquisição de 
equipamentos, três cozi-
nhas comunitárias e uma 
unidade de beneficiamento 

Agricultores familiares são contemplados com cursos de capacitação em várias regiões paraibanas

de frutas, nos municípios de 
Cubati, Juazeirinho e Olive-
dos. Também será adquiri-
do um veículo utilitário que 
beneficiará todo o territó-
rio, facilitando o escoamen-
to dos produtos produzidos 
por esses grupos de mulhe-
res, melhorando o acesso 
ao mercados e às feiras da 
agricultura familiar. 

Para o delegado do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário na Paraíba 
ȋ���Ǧ��Ȍǡ� 
������� ï�����
um dos objetivos do MDA é 
o fortalecimento dos terri-
tórios rurais na Paraíba, em 
especial aos territórios que 
têm comitês de mulheres e 

���������� ���� ±� �� �ï������
prioritário nesse plano Sa-
fra 2015/2016. “Esse edital 
saiu cumprindo uma função 
de qualificar cada vez mais 
esses segmentos e eu espe-
ro que essa parceria com a 
Secretaria de Agricultura 
Família da Paraíba continue  
em prol dos agricultores fa-
miliares paraibanos”, disse 
Gonzaga.

 De acordo com Wendell 
José de Lima Melo, zootec-
nista, que atua como Asses-
sor Territorial de Inclusão 
���������Ǧ����ǡ� ��� �ï�����
de Extensão em Desenvolvi-
mento Territorial - Nedet/
Seridó Paraibano, do Terri-

tório do Seridó Paraibano, 
neste ano a SDT/MDA lan-
çou uma chamada especial 
e específica para grupos 
produtivos de mulheres. 
“Esse projeto foi direciona-
do para territórios rurais 
que possuem Comitê ou Câ-
mara Temática de Política 
para Mulheres, criados até 
dezembro de 2015. O valor 
financiável do projeto foi 
de 100 mil reais, podendo 
chegar a 120 mil, caso o co-
mitê ou câmara possuísse 
mulheres jovens (de 15 a 
29 anos) e/ou mulheres de 
povos e comunidades tradi-
cionais (quilombolas, indí-
genas e etc)”, destacou. 

Foto: Reprodução/Internet
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Após fim de franquia
Anatel suspende a restrição ao acesso à internet

 A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
determinou, cautelarmente, 
que operadoras de banda lar-
���ϐ���������������������������
acesso à internet mesmo após 
��ϐ��������������Ǥ���������� ��
terá vigência por 90 dias e, em 
caso de descumprimento da 
��������� �ǡ� ��� ���������
����� ��������������������������
de R$ 150 mil, até o limite de 
�̈́�ͳͲ�����Ù��Ǥ����ͳ������ǡ���
Anatel dará coletiva sobre o 
�������Ǥ�

Segundo o despacho da 
Anatel, que está publicado no 
��������ϐ������������ ��ȋ���Ȍ�
������ �������Ǧ�����ǡ� �� �����-
���� ��±������������������-
presas Algar Telecom; Brasil 
Telecomunicações; Cabo Ser-
viços de Telecomunicações; 
Claro; Global Village Telecom; 
OI Móvel; Sky Serviços de Ban-
��������Ǣ������Ø�����������Ǣ���-
lemar Norte Leste; TIM Celu-
���Ǣ�����������������Ǥ�Ǥ�

Pelo documento, a Supe-
rintendência de Relações com 
os Consumidores determinou 

IBGE não fará o 
censo agropecúario

Rio paga a última 
parcela do 13º 

Mercado projeta 
corte maior da Selic

Oi tenta renegociar 
débito para sobreviver

Vendas de imóveis 
novos sobem em SP

O Instituto Brasileiro de Geogra-
Â?�C�$QR?R�QRGA?�	(!&$
�?BGMS�K?GQ�SK?�
TCX�?� PC?JGX?��M�BM�"CLQM� EPMNCAS�-
rio, previsto até então para 2017, por 
A?SQ?�BC�AMPRCQ�CK�QCS�MP�?KCLRM��.�
�PE�M�LCACQQGR?T?�BC�1�������KGJF�CQ�
para realizar a preparação da pesquisa 
?GLB?�LCQRC�?LM�K?Q�?�+CG�.P�?KCLR�-
PG?� LS?J�	+. 
�?NPMT?B?�NCJM�"MLEPCQ-
QM�-?AGML?J� PCBSXGS� CQQC�KMLR?LRC� ?�
1�� ����� KGJF�CQ��  � BGPC��M� BM� (!&$�
TGLF?� RCLR?LBM� PCQR?SP?P� ?� NPCTGQ�M�
BC�PCASPQMQ�?M�CQRGK?BM�GLGAG?JKCLRC��
.� T?JMP� ��LCACQQ�PGM� �Q� ?RGTGB?BCQ�BC�
NPCN?P?��M�B?�MNCP?��M�ACLQGR�PG?�C���
?OSGQG��M�BC�COSGN?KCLRMQ�

.� EMTCPLM� BM� 1GM� N?EMS� ML-
RCK��?�OSGLR?�C��JRGK?�N?PACJ?�BM���º 
Q?J�PGM� BMQ� QCPTGBMPCQ� AMK� AMPPC��M�
BC������BGX�?�2CAPCR?PG?�BC�$QR?BM�
BC�%?XCLB?�OSC�AMLÂPKMS�N?P?�?R��M�
NP�VGKM�BG?����BC�K?GM�M�N?E?KCLRM�
BMQ� Q?J�PGMQ� BC� K?P�M� BMQ� ���� KGJ�
aposentados e pensionistas que gan-
F?K�?AGK?�BC�1����KGJ��"MK�?�JGKGL?P�
AMLACBGB?�L?��JRGK?�QCVR?�DCGP?�	��
�
NCJM� 2SNPCKM�3PG@SL?J� %CBCP?J� 	23%
�
?SRMPGX?LBM�M�N?E?KCLRM�B?�B�TGB?�BM�
1GM�BC�)?LCGPM�AMK�?�4LG�M�AMPPGEGB?�
NMP�HSPMQ�QGKNJCQ�C�L�M�K?GQ�NMP�HS-
PMQ�AMKNMQRMQ�M�A?GV?�BM�$QR?BM�RCP��
CAMLMKG?�BC�1������KGJF�CQ�NMP�K�Q�

.� KCPA?BM� ÂL?LACGPM� ?NPMDSL-
BMS�?�CVNCAR?RGT?�BC�AMPRC�B?�2CJGA�CK�
MSRS@PM���?RS?JKCLRC�CQR��CK�������
?M�?LM��#C�?AMPBM�AMK�M�%MASQ�?�KCBG?-
L?�B?Q�NPCTGQ�CQ�N?P?�MQ�HSPMQ�@�QGAMQ�
LCQQC� K�Q� N?QQMS� BC� ������ N?P?�
������?M�?LM�M�OSC�QGELGÂA?�?�CQRG-
K?RGT?�BC�SK�AMPRC�BC�����NMLRM�NMP-
ACLRS?J�C�L�M�K?GQ�BC�����NN�CK�MSRS-
@PM�� R��CQQC�K�Q�MQ�N?PRGAGN?LRCQ�BM�
JCT?LR?KCLRM�?NMQR?K�L?�CQR?@GJGB?BC�
B?�R?V?���-?�PCSLG�M�QCESGLRC�BM�"MKGR��
BC�/MJ�RGA?�,MLCR�PG?�	"MNMK
�?��JRGK?�
BM�?LM�?�NPMHC��M�BMQ�?L?JGQR?Q�KMQ-
RPMS�QC�BGTGBGB?�AMKM�H��F?TG?�?NMLR?-
BM�?�NCQOSGQ?�ECP?J��

4K?�B?Q�EP?LBCQ�?NMQR?Q�BM�
&MTCPLM� %CBCP?J� BC� µA?KNC�� L?AGM-
L?J¶�?�MNCP?BMP?�BC�RCJCDMLG?�.G�TGTC�
APGQC�ÂL?LACGP?�?ESB?���?�K?GQ�EP?TC�
BCQBC�?�QS?�MPGECK�AMK�?�NPGT?RGX?-
��M�B?�3CJC@P�Q�CK�������"MK�B�TG-
B?�@PSR?�BC�1������@GJF�CQ�C�NPCHS�-
XM�BC�1�����@GJF�CQ�?M�ÂK�BC������
?�K?GMP� AMLACQQGML�PG?� BC� RCJCDMLG?�
ÂV?�BM�/?�Q�CQR��CK�SK�RCLQM�NPM-
ACQQM� BC� PCCQRPSRSP?��M� ÂL?LACGP?��
.Q� QCSQ� NPGLAGN?GQ� APCBMPCQ� L�M� QC�
CLRCLBCK�M�OSC�NMBC�AMKNPMKCRCP�
M� DSRSPM�B?�CKNPCQ?�� �.G�?A?@?�BC�
AMLRP?R?P�M�@?LAM�?KCPGA?LM�,MCJGQ�
N?P?�LCEMAG?P�AMK�MQ�QCSQ�APCBMPCQ�

 Q� TCLB?Q� BC� GK�TCGQ� LMTMQ�
L?�AGB?BC�BC�2�M�/?SJM�PCEGQRP?P?K�
?JR?� BC� ����� CK� DCTCPCGPM� L?�
AMKN?P?��M� AMK�M�KCQKM�K�Q� BM�
?LM� N?QQ?BM� N?P?� ���� SLGB?BCQ�
QCESLBM�NCQOSGQ?�BM�BCN?PR?KCL-
RM�BC�CAMLMKG?�C�CQR?R�QRGA?�BM�2C-
AMTG�2/�	2GLBGA?RM�B?�'?@GR?��M
��$K�
PCJ?��M�?�H?LCGPM�FMSTC�PCRP?��M�BC�
�����.� GLBGA?BMP�BC�TCLB?Q�QM@PC�
MDCPR?�	52.
�?ASKSJ?BM�CK����KC-
QCQ� ÂAMS� CK� ����� CK� DCTCPCGPM�
DPCLRC� ?MQ� ���� A?JASJ?BMQ� CK� H?-
LCGPM�BC�������.�PCQSJR?BM�BM�52.�
KCLQ?J�ÂAMS�CK�����CK�DCTCPCGPM�
DPCLRC�?MQ�����BM�K�Q�BC�H?LCGPM�

Luci Ribeiro
Agência Estado

que as prestadoras de ban-
���������ϐ��������������������
����������������������� �����
����������ǡ� ������� ��������-
�����������������������������
������������×����������������
��� ��������ǡ� ������ ���� ������
�Ù��� ���������� ������ ��
������������������� ��������
plano de serviço, até o cum-
primento cumulativo de algu-
���� �����Ù��Ǥ� � ������� ����ǣ�
comprovar, perante a agência, 
�������� �������������������-

���������ǡ���� ����������������
��������ǡ��������������������
��������ǡ��������� ����������
e adequado ao nível de vulne-
������������±������������Ø�����
���� ��������ǣ� �� ���������-
mento do consumo do serviço; 
��������ϐ��� ��������ϐ���������-
����Ǣ�������� ���������×�����
������������������������ �Ǣ���
����ϐ��� �� ������� �� �������-
���������������������������-
quia; e a possibilidade de se 
��������� �����Ǥ� ��±�������ǡ�

�������������������� ���������
instruções a seus empregados 
e agentes credenciados envol-
������������������������������
ϐÀ�����������������������������-
dimento para que os consumi-
������ ������ ������������ ��-
��������� ������ ������ �������
e condições antes de contratar 
ou aditar contratos de presta-
 ���������������������������
ϐ���Ǥ��×���������������������-
te atenderem às condições 
impostas pela Anatel, as ope-

radoras podem voltar a prati-
���� �� �������� ��� ��������� ���
������������ϐ���Ǥ��������������
essas adequações é de 90 dias, 
������������������Ǥ�

Revoltados com o regi-
me - anunciado pela operado-
����������� ���������������� ���
estava previsto em contratos 
da Oi e da Net -, entidades de 
������� ��� ����������� �� ��-
������������������� �²�� ������
���������Ù�������������������
medida, pelas limitações que 
ela pode trazer ao uso da in-
������������À�Ǥ�����������������
������� �ǡ���±������ǡ����������
sabe sobre os motivos por trás 
��� ����� �� ���� ����������Ǥ�
����������� ����� ������� �� ��-
���������Ǥ������ǡ���ǡ������������
� ����������������������Ǥ�

�� ����������������Ù��� ��-
���� �� ������Ǧ�� �� ����ϐ�����
���ï������������Ǧ������ ��� ��²��
����������� ����� ���� ����� ��-
pliquem, em até 15 dias, o 
���������������������������
���������Ǥ���������� �������-
������������������������������
(Proteste) e o Instituto Brasi-
������������������������������
(Idec) entraram com ações na 
�����Ǥ

Kelly Oliveira  
Repórter da Agência Brasil

��������Ù��� ϐ�����������
���������� �� ����� �� ��� ��-
ϐ�� �� ����� ����� ���ǡ� �������
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
���ǡͳͶΨ������ǡͲͺΨǡ�������-
��� ������� �������Ǥ� ����� ʹͲͳǡ�
estimativa caiu de 5,95% para 
5,93%, na segunda queda con-
��������Ǥ���������������� ������
parte do boletim Focus, publi-
�� �� ���������� ������ �����
Banco Central (BC), com base 
��� �����Ù��� ��� ��������Ù���
ϐ����������� ����� ��� �����������
����������������Ø�����Ǥ

��� �����Ù��� ��� �� ������
��� ������������������ͶǡͷΨǤ���
����������������ʹͲͳ���������-
sa também o teto da meta de 
��ϐ�� �ǡ�����±�ǡͷΨǤ������������-
������������������ʹ Ͳͳ�±�ΨǤ

�� �������� ��� �������� ϐ�-
nanceiro para a queda da eco-
������ ����� ���� ���� ���������
pela 13a vez consecutiva, ao 

������� ��� ͵ǡΨ� ����� ͵ǡͺͲΨǤ�
����� ʹͲͳǡ� �� ������������ ���
crescimento da economia (Pro-
duto Interno Bruto – PIB - a 
soma de todas as riquezas pro-
���������������À�Ȍ��������������
���Ͳǡ͵ͲΨ������ͲǡʹͲΨǤ

��� ��� �������� ��� �����-
 �� ��� ��������ǡ� ��� ��������-
Ù���ϐ�������������������������
�����������������������������-
���ǡ��������ǡ���������Ǥ�����������
���� ������������� ȋ����������-
������ ��� ��������� ���� �����-
Ù��Ȍǡ����ϐ��������ʹͲͳǡ��������
de 13,75% para 13,38% ao 
���Ǥ� ����������ǡ� �� ������ �����
ͳͶǡʹͷΨ�������Ǥ�������� ϐ������
ʹͲͳǡ���������������±���������-
����ϐ��������ͳʹǡʹͷΨ�������Ǥ

Taxa básica

�� �����±���������������-
ciações de títulos públicos no 
��������������������������� ��
e Custódia (Selic) e serve como 
�����²����� ����� ��� ������� ��-
���� ��� ������ ��� ��������Ǥ� ���
��������Ǧ������������ǡ���������-

�±���������������������������
pressiona os preços, porque os 
������ ����� ������ ���������� ��
crédito e estimulam a poupan-
�Ǥ����������������� ��������-
sicos, o BC barateia o crédito e 
����������������� �����������-
mo, mas alivia o controle sobre 
����ϐ�� �Ǥ

A pesquisa do BC também 
������������ �����������ϐ�� ��
medida pelo Índice Geral de 
Preços - Disponibilidade Inter-
���ȋ�
�Ǧ��Ȍǡ���������������������
ǡͶͲΨ������ǡʹʹΨ���������Ǥ

Para o Índice Geral de Pre-
ços - Mercado (IGP-M), a esti-
mativa passou de 7,47% para 
ǡͶ͵Ψǡ����ʹͲͳǤ��������������
para o Índice de Preços ao Con-
�������ǡ����	���� ������������
�����������������Ø������ȋ���-
Ǧ	���Ȍǡ� ���� ��������� ��� ǡʹΨ�
�����ǡ͵ͻΨǡ����ʹͲͳǤ

A estimativa para a cota-
 ������×���������������̈́�ͶǡͲͲ�
������̈́�͵ǡͺͲ����ϐ������ʹͲͳǡ���
����̈́�ͶǡͳͲ�������̈́�ͶǡͲͲǡ����ϐ�-
���������×��������Ǥ

0HUFDGR�ʏQDQFHLUR�UHGX]�D�
projeção para 2016 em 7,08%

InflAçãO MEdIdA PElO IPCA

Nielmar de Oliveira 
Repórter da Agência Brasil
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A procura por crédi-
to pelo consumidor caiu 
0,4% em março na com-
paração com março de 
2015, segundo indicador 
da empresa de consulto-
ria Serasa Experian. Em 
relação a fevereiro, a de-
manda avançou 8,4%.

Economistas apon-
tam que a elevação do 
desemprego, a recessão 
econômica, o nível ele-
vado das taxas de juros 
e o patamar deprimido 
dos níveis de confiança 
do consumidor impe-
dem um desempenho 
mais favorável da procu-
ra dos consumidores por 
crédito.

Na análise por faixas 
de renda, o resultado de 
março, na comparação 
com março do ano passa-
do, foi de queda de 5% 

entre os consumidores 
que ganham até R$ 500 
mensais. Houve redução 
de 1,3% para os que re-
cebem entre R$ 500 e R$ 
1 mil por mês.

Aqueles com ren-
da entre R$ 1 mil e R$ 2 
mil reduziram, na mes-
ma base de comparação, 
a demanda em 0,9% e 
houve retração de 1,2% 
para a faixa de R$ 2 mil 
a R$ 5 mil. A redução foi 
de 1,4% para os que re-
cebem entre R$ 5 mil e 
R$ 10 mil e de 0,8% para 
aqueles que ganham 
mais de R$ 10 mil.

Ainda quando se 
compara março de 2016 
com o mesmo mês em 
2015, há uma queda nas 
procura por crédito na 
regiões Norte (-1,4%) e 
Nordeste (-7,5%). Hou-
ve alta no Centro-Oeste 
(4%), Sul (0,8%) e Sudes-
te (1,2%).

Procura por crédito 
cai 0,4% em março 

COnSUMIdOR

�QGLFH�TXH�UHJXOD�RV�DOXJX©LV�SHUPDQFH�HP�TXHGD
�� �������� ��� ���� ����

ocorrendo com outros índices 
�������� ����������ǡ���A������
Geral de Preços do Mercado 
(IGP-M) continua em proces-
��� ��� ���������� �� �� �������
a subir menos no segundo de-
cêndio (período de 10 dias) de 
�����ǡ� ��������� ���� ����� ��
de 0,3% - resultado 0,13 pon-
���������������������������������
indicador no primeiro período 
���ͳͲ������ȋͲǡͶ͵ΨȌǤ

O resultado do IGP-M - 
índice que regula alguns dos 
principais preços do mercado, 
�������������±���Ǧ������������-
do ontem pelo Instituto Brasi-
������ ��� ��������ǡ� ��� 	����-
 ��
��ï�����������ȋ����Ǧ	
�ȌǤ

O segundo decêndio do 
IGP-M compreende o intervalo 
��������������ʹͳ�����������ͳͲ�
������������������������ϐ��²�����
da queda nos preços ao produ-
�������������������Ǥ

No caso dos preços ao 
produtor, analisados pelo 
Índice de Preços ao Produ-
����������ȋ���Ȍǡ���������������
ͲǡʹͻΨǡ���������������²�����
��������ǡ����������� �����Ͳǡͳ�
������������������������ ��
a 0,39% do segundo decên-
���� ��� �²�� ��������Ǥ� �� ����
������������ͲΨ���������-
�� ������
�Ǧ�Ǥ

Retração

Os dados divulgados 
pela FGV apontam retrações 
��� ������ ��� ����� ��� �����-

 �����������	�����ǡ��������-
���� ��� ͳǡ͵ͺΨ� ����� Ͳǡʹ͵ΨǤ�
�� ������ ��������� �� �����
este movimento teve origem 
no subgrupo alimentos in 
������ǡ� ����� ����� ������� ���
ͺǡ͵ʹΨ� ����� ͳǡΨǢ� �� ��� ���
grupo bens intermediários 
(de -0,9%, em março, para 
ǦͲǡͺͶΨǡ���������ȌǤ�����������ǡ�
o destaque coube ao subgru-
����������À������������ϐ����-
���� ����� �� ����� �� ȋ�������
���ǦʹǡͲΨ������ǦͲǡ͵ͺΨȌǤ

�� À������ ���������� �� ��-
térias-primas brutas teve va-
��� �� ��� ͳǡ͵ΨǤ� ����²�� ��-
������ǡ��� ����� �������ͲǡΨǤ����
itens que mais contribuíram 
����� ����� ���������� �����ǣ�
����� ȋ��� �� �Ȍ� ȋǦͷǡ͵ͻΨ� �����
ǦʹǡʹͷΨȌǡ� ���±���� ��� ������

ȋʹǡΨ� ����� ͺǡͳͺΨȌ� �� ������
ȋ����� �Ȍ�ȋʹǡʹΨ������ǡͺͶΨȌǤ

Já o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), ao registrar 
����� �����Ͳǡ͵ͶΨǡ���� �����-
��� ���²����� ��� �����ǡ� �������
com resultado 0,19 ponto per-
���������������������Ͳǡͷ͵Ψǡ����
mesmo período do mês an-
������Ǥ��������������������������
despesa componentes do IPC 
acusaram decréscimo em suas 
������ ��� ����� �Ǥ� �� ����������
��������� �� ������� ��� ���-
������������ ��������� ȋʹǡͲ͵Ψ�
�����ͲǡͳͲΨȌǤ

O item transportes desa-
�����������ͲǡͷΨ������Ͳǡ͵ ͺΨǡ�
�������� �� ȋ��� ͳǡͲͶΨ� �����
ͲǡͳΨȌǡ� ������ �� ȋ��� ͲǡͲʹΨ�
����� ���� ��ϐ�� �� ��������� ���
ͲǡͳͷΨȌǡ��������� ��ȋ���Ͳǡͅ ͳΨ�

����� ͲǡͺΨȌ� �� ���������� ȋ���
ͲǡʹΨ������ͲǡͳʹΨȌǤ����������-
partida, registraram acréscimo 
��� ����� ������ ��� ����� �� ���
IPC, os grupos saúde e cuidados 
��������� ȋͲǡͻΨ� ����� ͳǡͲ͵ΨȌ�
������� �ǡ����������������� ��
ȋǦͲǡͳͶΨ������ͲǡͲ͵ΨȌǤ

O Índice Nacional de 
������ ��� ������� �� ȋ����Ȍ�
também apresentou varia-
 ��������������������������
ͲǡͷΨ� ����� ͲǡʹΨǤ� �� À������
relativo a materiais, equipa-
mentos e serviços teve va-
��� �����ͲǡʹΨǡ��������Ͳǡ͵Ψ�
no segundo decêndio do mês 
anterior, enquanto o custo 
���� ����������������������
�������� �����Ͳǡ͵ͳΨǡ��������
ͲǡΨ� ��� ������ ���À���� ���
�²���������Ǥ

REAJUSTE dO AlUGUEl
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Consumidores têm direito ao acompanhamento do consumo do serviço de telefonia móvel



Empresários Fabiano 
Dias de Souza, Rivalina Mace-
do e Semírames de Medeiros, 
jornalistas Cleane Costa e 
Luiz Conserva, médico Fábio 
Rocha, dentista Ana Maria 
Rodrigues Gondim, profes-
sores Lúcio Flávio Vascon-
celos, Suely Serafim e LIana 
Rabay, executiva Jane Ribei-
ro, Sras Valdívia Santiago, 
Maria do Carmo Melo Borges 
e Nininha Ferreira Bezerra, 
arquiteto Ubelino Peregri-
no Albuquerque, esteticista 
Janaína Amaral.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns
Zum Zum Zum

O�O�O�O executivo e escritor Rui Leitão está agora à frente da Coordenação 
Executiva do Centro Histórico de João Pessoa. Ele assumiu no lugar de Fernando Neto 
que vai disputar uma vaga para a Câmara Municipal.

FOTO: Goretti Zenaide

O�O�O�No próximo dia 29 a KLA Educação Empresarial João Pessoa vai promover 
o seminário “O Poder do Lucro no Mundo dos Negócios”. Será no Atlântico Praia 
Hotel, com palestra de Edilson Lopes, fundador do grupo.

Dona Nevinha Bento com os filhos Valdir, Vera Lúcia, Valdete, Valdira, Vilma, Vanda e Valmir na 
comemoração dos seus gloriosos 85 anos no úlimo domingo

Tânia e Fábio Rocha, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Arquivo

Em lugares europeus (Alsácia, na França) que ela ama de paixão, Ana 
Maria Gondim, é a aniversariante de hoje

Henri Virgolino e Manuelina Hardman, ela eleita nova presidente da 
ABIH Paraíba

FOTO: Goretti Zenaide

Juliana
PARA quem 

gosta de música de 
qualidade, a pedida 
de hoje é o concerto 
da pianista Juliana 
Steinbach, às 20h30 
na Sala de Concer-
tos “Maestro José 
Siqueira”, no Espaço 
Cultural José Lins 
do Rego. A iniciativa 
é da Funesc e da 
Aliança Francesa, 
com apoio do Institu-
to Francês no Brasil 
e do Consulado Geral 
da França na cidade 
do Recife. 

O GOVERNO do Estado, através da Secretaria de 
Educação está realizando a seleção de estudantes da 
rede estadual de ensino para iniciação e aperfeiçoamento 
de natação nas modalidades natação, nado sincronizado 
e polo aquático. Serão selecionados 360 estudantes do 
Lyceu Paraibano, do Instituto de Educação Paraibana, das 
escolas Argentina Pereira Gomes e Olivina Olívia e, caso 
não seja preenchidas as vagas, elas serão abertas para 
outras escolas estaduais.

Modalidades de natação

Dois Pontos

O�O�.�ÂJKC�Ą.�.SRPM�+?BM�BM�/?P?�QMĄ�
ganhador do prêmio popular no Festival de 
Gramado estreia em junho.
O�O Com direção de André Ristum o 
ÂJKC�D?J?�BC�SRMNG?Q�?KMP�?BMJCQACLRC�
NMJ�RGA?�C�EMJNC�LSK�/?�Q�BGTGBGBM�

FOTO: Priscilla Almeida

FOTO: Dalva Rocha

Hoteleiros

A HOTELEIRA 
Manuelina Hardman 
(Hardman Praia Hotel) 
é a nova presidente da 
Associação Brasileira 
da Indústria Hotelei-
ra na Paraíba para o 
biênio 2016/2018. 

Como vice-presi-
dente está Tadeu Pinto 
(Hotel Caiçara), como 
diretor financeiro Daniel 
Rodrigues (Rede Nord), 
como diretor administra-
tivo José Inácio Júnior 
(Hotel Netuanah), como 
diretor institucional 
Ricardo Lins (Hotel 
Littoral) e como diretor 
de marketing Fernando 
Sousa (Tropical Hotel 
Tambaú). 

UMA COISA essa sessão de aprovação do pedido de 
impeachment mostrou ao Brasil o quanto nós temos de 
deputados despreparados para exercer o cargo. Eu nem 
falo dos que votaram “pela minha mãe, meu pai, meu avó, 
minha mulher, minha sogra, meu padrinho, meus filhinhos e 
pelos os que ainda vão nascer” ou seja tudo pelo que é meu, 
meu e meu... Eu falo do português ruim de muitos deles ao 
explicar o seu voto, que antes de irem decidir o futuro do 
País, deveriam passar pelas aulas da professora Zarinha...

Outra coisa que me impressionou foi o constante sorriso 
de Mona Lisa do Eduardo Cunha ao ser chamado de ladrão, cor-
rupto e outras mazelas mais. Pense num sujeito dissimulado, 
nem parecia que era com ele! Senti vergonha por estar sendo 
representada por tanta gente despreparada e sem escrúpulos.

Zarinha neles!

O�O�O� Q�ÂQGMRCP?NCSR?Q�,?P?�+�EG?�,CLBML�?�,?PJSAC�,?G?�C�)SJG?L?�2GJTCGP?�
B?�COSGNC�$OSGJG@P?�N?PRGAGN?P?K�LM��JRGKM�ÂL?J�BC�QCK?L?�BM�ASPQM�(LRPMBS��M�?�
!GMKCA�LGA?�LM�AMLACGRM�2MFGCP�CK�1CAGDC�

Novo código

A bonita Isadora Cruz Rocha entre suas avós Ezilda Prestes Rocha e Lourdinha Feitosa Cruz

Exposição
O PROJETO “Arte 

na Empresa” está com a 
exposição “Acervo Energi-
sa - Artistas Paraibanos”, 
com trabalhos de Braz 
Marinho, Chico Dantas, 
Clóvis Jr, Dyógenes Chaves, 
Fábia Lívia de Carvalho, 
Fabiano Gonper, Flávio 
Tavares, Gustavo Moura 
e Júlio Leite.  A mostra 
vai até 20 de maio no hall 
daquela empresa no bairro 
do Cristo.

O�O�O�A Imaginart agitou o Mag Shopping no último domingo com contadores 
de histórias para a garotada em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil.

“Os políticos são a 
mentira, legitimada pela 
vontade do povo!”

“A mentira é tão constante 
nos ambientes políticos que 
a verdade já se faz duvidosa”

JOSÉ SARAMAGO REBECA MATOS

UM ACORDO as-
sinado, esta semana, 
pelo presidente do TJPB, 
desembargador Marcos 
Cavalcanti e pelo reitor da 
UEPB, professor Antônio 
Guedes Rangel Júnior está 
oferecendo 500 vagas 
para o Curso de Formação 
Continuada sobre o Novo 
Código de Processo Civil. 

NO CAMPUS do Unipê acontece hoje, a partir das 17h, 
apresentações do Coro Infantil da Paraíba, do Coral Ladies, 
composto por pessoas da terceira idade e do Coral Unipê, 
todos sob a regência do maestro João Alberto Gurgel, com 
perfomances teatrais.

O evento, que faz parte do projeto Sarau Poético do 
Unipê, será no auditório do Centro de Informação naquele 
campus universitário, com entrada gratuita.

Sarau poético
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Policial Civil inicia hoje 
disputa por medalha 
mundial no jiu-jitsu

APÓS CLASSIFICAÇÃO

Raposa já pensa no Cruzeiro-MG

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de abril de 2016

Nada como um dia de fol-
ga merecido para os titulares 
do Campinense, após a fantás-
����� ������ϐ��� �� ����� �� ����-
� ���������������������ǡ�����
uma vitória no tempo normal, 
e outra nos pênaltis, sobre 
o Sport de Recife, no último 
��������������� �ǡ�������-
pina Grande. Ontem, treino 
mesmo só para quem partici-
pou menos do que 45 minutos 
da partida. Hoje, o elenco todo 
volta ao trabalho, mudando o 
chip, e se concentrando agora 
na estreia da Copa do Brasil, 
���� ����������� ����� ǡ� ���-
tra o Cruzeiro de Minas Gerais, 
���ʹͳ�Ͷͷǡ���������������� �ǡ�
em Campina Grande.

�����ǡ� ����� � �� ����-
ria deixar de ser, o assunto 
principal à tarde, no CT da 
Bela Vista, foi a grande vitória 
sobre o Sport de Recife. Resul-
tado que colocou o time pela 
�������������������ϐ��������
Copa do Nordeste. A primeira 
foi em 2013, quando o Rapo-
��� ��� ������� ����� Ǥ� �����ǡ�
o Campinense vai enfrentar 
outro time pernambucano 
�������� �Ǥ������������������ǡ�
com o primeiro jogo progra-
mado para o próximo dia 27, 
��� ����� �ǡ� ��� ������ǡ� �� ��
segundo e decisivo jogo, no 
����ͳ��������ǡ�������� �ǡ����
Campina Grande.

Para o técnico Francisco 
���ǡ������������ ����������-
dor foi decisiva para a vitó-
ria do time. “Esta torcida é 
�����������Ǥ�� ������������
nenhum momento de acredi-

tar, e passou a energia para 
os jogadores em campo. Esta 
energia contamina a todos. 
Nós ainda vamos precisar 
muito desta torcida maravi-
�����ǡ��������������� �����-
quistamos nada. Teremos 
outro grande adversário pela 
frente, na última batalha”, 
disse o treinador.

Um dos atletas mais feli-
zes do grupo é o goleiro Gled-
son, que defendeu um dos 
pênaltis e teve uma grande 
���� �� ����±�� �������� ��
partida. “ Eu me lembrei da 
����� �� ���� �������� ��� ����
�������ǡ� ������ �������� ��� ϐ�-
nal da Série D, contra o Ope-
rário, quando fomos elimina-
dos aqui em Campina Grande.  
Agora, a sorte esteve do nosso 
lado e me senti muito orgu-
lhoso por ter defendido este 
pênalti e contribuído para a 
vitória do Campinense. Eu te-
nho muito orgulho de vestir 
esta camisa”, disse o goleiro.

Para Thiago Pitbull, que 
entrou no segundo tempo da 
partida contra o Sport, a clas-
��ϐ��� �� ����� �� ������� ϐ�����
foi muito emocionante. “Foi 
um momento único, e todo o 
grupo está de parabéns. Mas, 
������� ����������������-
rar para comemorar, porque 
teremos o Cruzeiro nesta 
quarta-feira, pela Copa do 
Brasil, uma grande equipe”, 
�ϐ����������������Ǥ

Nesta partida contra o 
��������ǡ� ����� ǡ� �� �����-
nense precisa evitar uma der-
rota por dois gols de diferen-
�ǡ����������������������������
volta, em Belo Horizonte. O 
time mineiro tem a vantagem 
de jogar por uma vitória com 
dois ou mais gols de diferen-
�ǡ� ����� ��������� �� ����� ��-
raibano e passar direto para a 
��×�������������������� �Ǥ�

Ivo Marques
hiltongouvea@bol.com.br

Com a classificação para a gran-
de final da Copa do Nordeste, o 
Campinense receberá um prêmio de 
R$ 500 mil. Caso seja o campeão, a 
Raposa ganhará mais R$ 500 mil to-
talizando R$ 1 milhão, só na última 
fase da competição. O detalhe inte-
ressante é que o Rubro-Negro tem 
uma das menores folhas salariais dos 
20 clubes da Copa, um pouco mais 
do que R$150 mil.

Além da questão financeira, 
tem também uma outra premiação 
que está mexendo com a cabeça dos 
dirigentes e torcedores. É que de 
acordo com o regulamento da Copa 
do Nordeste, caso a Raposa seja 
campeã, terá direito a uma vaga na 
Copa Sul-Americana. Se isto ocorrer, 
será a primeira vez que um clube pa-
raibano chegará a esta Copa. 

Time quer ainda vaga na Sul-Americana

FOTOS: Cláudio Góes

O Campinense Clube vive uma boa temporada e elevando o futebol da Paraíba

No último domingo, o 
Campinense Clube enfrentou

o Sport-PE, eliminando
os pernambucanos

Para descrever determinados gols de ar-
���������ǡ�������������� ��±�����������������
�����ǡ����������� ����������������������Ǥ�2�
muito comum ouvir dos locutores, que fulano 
estava no lugar certo e na hora certa. E é 
assim que eu descrevo o gol que deu a vitória 
ao Campinense sobre o Sport de Recife, no 
������������ǡ�������������������� �����
������������²������Ǥ���������������ï�������
dias, porque estava amargando um jejum de 
����ǡ�������������������� ����������������
grande estilo. No cruzamento de Jussimar, 
ele estava lá, oportunista como sempre, para 
colocar nas redes do Sport.

���������������������������������� ��
querer mais nada com a vida, após ter sido 
����������������������Ǥ�����������ǡ��ϐ�����-
�����������×����������� ������������������ǡ�
�������ǡ�� ���×��������������������������-
���ǡ������������������ �ǡ������������������
marcado, pelo menos, outros dois gols, em 
jogadas e arremates individuais, ele provou 

porque é o artilheiro do Brasil. 
������������������ ��±��×������� �Ǥ�

Nós estamos dizendo isto, desde o início 
desta temporada, quando elogiamos a 
��������������������������������������� ��
técnica e vários jogadores do ano passado. 
������������������������Ù�����������ǡ�
��������������������������������������
pelo treinador Francisco Diá, que sempre 
jogou de forma ofensiva, mesmo quando 
atuou fora de casa. O Campinense é sim 
um belo conjunto.

2���������������������������������
Recife, ninguém que entendesse um pouco 
de futebol, cravaria a Raposa como favorita, 
até porque o clube tem uma folha salarial de 
cerca de R$ 200 mil no máximo, contra um 
������������������������������������� ��
técnica do nível da elite do futebol brasilei-
ro, com uma folha salarial de R$ 3,5 mi-
��Ù��Ǥ���������������±����������ï�������������
que um super favorito pode perder feio. 

Mas favoritismo a parte, os números 
������������������ �������������������
muita dificuldade diante da Raposa. Era só 
ver a campanha dos dois clubes e compa-
���Ǥ����������������������������� �ǡ���
poderoso Sport foi brilhante e convincente, 
sobretudo quando jogou fora de casa. Ao 
contrário do Campinense, que venceu, den-
tro e fora de casa, e permaneceu invicto até 
a primeira partida das semifinais.

Que venha outro poderoso, o Santa 
Cruz, que este ano está de volta à Série A 
do Campeonato Brasileiro,  e é dono de 
uma das torcidas mais fanáticas do futebol 
brasileiro. Se a Cobra Coral pernambuca-
na entrar de sapato alto, vai ser engolida 
pela Raposa. Embalado, o Campinense tem 
�����Ù��������������������������������
dos pernambucanos. Como bom paraibano, 
������������ǡ��������������������������
satisfeito com a forma que o Rubro-Negro 
representou o futebol da Paraíba.

Quadrangular da morte

�����������������ϐ���������������� ��
me surpreenderam. O Auto Esporte, com o 
pagamento do mês de fevereiro e a promes-
��������������������²���������ǡ����������
vencer o falido Esporte de Patos. O resultado 
�×�� ������������������������������ǡ����������
chuva forte atrapalhou muito o desempenho 
������������������ ��������Ǥ�

Em Santa Rita, o Santa Cruz mostrou ao 
líder Atlético, que a garotada dentro daquele 
��������������������� �ǡ�±������������������ǡ�
������������������±������������������Ǥ�2�
bom lembrar que no jogo de ida, em Cajazei-
ras, o Atlético venceu, mas tomou sufoco. 

Agora o bicho vai pegar. Um já saiu do 
páreo e já desceu para a Segunda D���� �Ǥ���
Esporte já jogou a toalha, e matematicamen-
��ǡ�����������������Ǥ���������������ϐ����������
Atlético, Auto Esporte e Santa Cruz, por duas 
vagas, para permanecer na elite do futebol 
paraibano, no próximo ano.

No lugar certo, na hora certa

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

��������� �������������
Nordeste, no último domin-
����������������������� �����
torcida do Sport sobre o téc-
����� 	��� �Ǥ� ������� ��� ����
grande campanha do Sport 
no Campeonato Brasileiro do 
ano passado, a equipe per-
���� ������� ���������� �� � ��
está repetindo este ano, o 
mesmo futebol. Teve derro-
tas inesperadas no Campeo-
nato Pernambucano e tam-
bém na Copa do Nordeste. 
���������À��������������� ��
abater o treinador, que achou 
�������������������ϐ��� �Ǥ�

“Somando os dois jogos, 
�����À����� �� ������ϐ��� �Ǥ�
Tivemos pelo menos seis 
chances no primeiro jogo e 

eles tiveram uma. Aqui (no 
���� �Ȍ������������������-
ces claras com Diego Souza 
�� �������� 	�����ǡ� ���� � ��
tivemos um bom jogo tec-
nicamente e quando isso 
��������� ��� ������� ϐ�����
�������ϐÀ����Ǥ

Tentando buscar algo 
positivo na campanha do 
Sport, o treinador usou o 
número de clubes na Copa 
do Nordeste para tentar 
��������� �� ������� �� ���
����ϐ����Ǥ� ǲ2� ������� ����
lembrar que de 20 times a 
������ ϐ����� ������ ��� �������
melhores colocados. E isso 
nos leva a crer que podemos 
���� �����Ù��� ��� � ������-
bucano”, acrescentou.

Dos 20 jogos realizados 
pelo Sport no ano de 2016, 
pouco o torcedor teve moti-
vo para comemorar em dose 
������ Ǧ� ���� ���� ���� �� �ǡ�
o mais importante, a vitória. 
O clássico contra o Náutico, 
no dia 28 de fevereiro, talvez 
tenha sido o auge da equipe 
no ano. Houve goleadas por 
4 a 0 contra Central e Amé-
rica-PE, mas os adversários 
� ���������������������Ǥ����
restante, o time Rubro-Negro 
tem apresentado um futebol 
abaixo da média e, mais do 
que isso, tem irritado alguns 
torcedores.

Na última quinta-feira, 
contra o Campinense, uma 
cena incomum foi vista na 

����Ǥ����±��������������������
	��� �� ���� ����������� ǲ���-
ro” diversas vezes durante os 
90 minutos, e vaias ao time 
depois de alguns erros foram 
ouvidas. Apesar da sequên-
���� ��������� ��� ����Ù��ǡ� ��
técnico Paulo Roberto Fal-
� ��������������������±�������
da remontagem feita do ano 
passado para cá.

“Estamos montando um 
������ ������ �� ����� ±� ��ϐÀ����
porque tem jogo a cada três 
����Ǥ�2���������� ���������-
te do Santa Cruz, do Náutico, 
do Campinense e do Salguei-
ro. Cito esses times porque 
estamos enfrentando. O nos-
��� ����� ����� ��� ������� �Ǥ�
� ��±��×�������ǡ�±��������ǳǤ�

7©FQLFR�)DOF£R�ʏFD�FRPSOLFDGR�QR�6SRUW

Com vaga na final da Copa 
do NE, equipe volta as 
atenções para a Copa BR
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Ginastas do Brasil conquistam 

ouro e vaga para as Olimpíadas
Pontuação de 226.447 
veio no fim de semana em 
evento pré-olímpico

A meta era terminar en-
tre os quatro melhores paí-
ses no evento-teste para, as-
���ǡ� ��������� �� ������ϐ��� ��
por equipes para os Jogos 
Olímpicos. A s��� �� femi-
nina de ginástica do Brasil, 
contudo, foi além no último 
domingo, na Arena Olímpi-
ca do Rio. Com um total de 
226.477 pontos, o elenco as-
��������� ���×����������À�-
pica, mas o ouro da com-
���� �� ���� ���� ����� ����
colocaria as brasileiras em 
quarto no Mundial de glas-
gow, realizado em outubro 
do ano passado, quando a 
vaga direta para os Jogos Rio 
2016 escapou por pouco.

“Nada é por acaso. A 
gente saiu do Mundial e todo 
mundo me dizia para ver 
o lado bom, de que a gente 
competiria no Brasil com a 
equipe, a torcida, no giná-
sio, tendo uma experiência 
que Estados Unidos, Rússia, 
Inglaterra, ninguém mais 
teve”, avalia a coordenadora 
��� ���� �� ��������ǡ� 
���-
gette Vidor, entre um abra-
��������������������� ��
com as ginastas. “Com essa 
������ �� �� ����� ��� ���-
quinho a gente disputa me-

�����Ǥ� ��� �� ������ ����� � ��
ter que treinar mais”, brinca.

Aliviada com o resulta-
do, Daniele Hypolito tam-
bém viu com bons olhos a 
��������� �� ��� ������� ���
pré-olímpico. “Para a gente 
foi super importante, prin-
cipalmente para as atletas 
���� � �� ������� ����������

ainda dentro do Brasil. A 
Rebeca, que é muito forte, 
����±�� � �� ������ �������-
����� ��� �������ǳǡ� �����ϐ���ǡ�
já pensando em resultados 
melhores em agosto, nas 
Olimpíadas.

ǲ������ ϐ������ ����� ���
Jogos Olímpicos e, até lá, va-
mos melhorar muita coisa. 

No evento-teste a gente pre-
������� ������ ϐ����ǡ� ���� ���
Olimpíada é tudo ou nada. 
Vamos fazer elementos ain-
��� ����� ��ϐÀ����ǳǡ� �������� ��
experiente atleta, de 31 anos, 
������������������� �������
o Brasil nesse domingo, na 
trave, e assegurou um lugar 
����������������� ����À���-

ca da carreira.
ǲ��� ϐ������ ����� ����-

quila pisando na arena de 
������� �ǡ� ���� �� �ï������
chamando o Brasil, do que 
no ginásio de aquecimento. 
������ϐ�������������� ������-
quila na vida sendo a pessoa 
a abrir o aparelho”, comenta 
Daniele. “Eu peguei muito do 

trabalho que a gente faz com 
�� ����×����Ǥ� ���� ���� ����-
���������������� �����������
���������������������ǡ���� ��
deixar as meninas se apaga-
���� ��� ������� �Ǥ� ��� ���
sinto na responsabilidade 
de dar essa energia para 
elas”, acrescenta.

	��� �� ����� ������×�����
que também ajudou Rebeca 
Andrade, recém-recuperada 
���������� �����������Ǥ�ǲ��-
����ϐ���������������Ǥ�����-
mas tinham dores, outras já 
estavam cansadas, algumas 
������������� �����������-
����ǡ���������������������×-
loga conversou com a gente 
�� ����� ������ ��� �������Ǥ�
���������������������� �����
equipe”, pondera a ginasta, 
���������������������� �����
Brasil na disputa com uma 
nota de 14.400 nas paralelas. 
“Eu treinei tanto esse apare-
lho! Depois da cirurgia foi o 
primeiro que eu voltei a trei-
���ǡ� ��� �� ϐ������ ������ ������
com o resultado”, comemora.

Assim, o Brasil assegu-
���� �� ��±����� ��������� ��
das duas equipes nos Jogos 
Olímpicos. “É uma felicidade 
muito grande ter a artística 
masculina e feminina pela 
primeira vez. É uma con-
quista muito grande”, festeja 
a presidente da Confedera-
 �� ����������� ��� 
��������ǡ�
Luciene Resende.

FOTOS: Divulgação

Com algumas novidades, a seleção brasileira de ginástica chega forte e franca favorita a uma medalha nos Jogos Olímpicos de 2016

O treinamento de campo conta também com palestras e debates no Centro de Formação Física

������� ��� ï������ ��-
�����ǡ������������������� ��
física Almirante Adalberto Nu-
nes (CEfAN), na zona norte do 
������� ������ǡ���������������
de Campo visando a disputa do 
Campeonato Pan-Americano 
de Havana, de Judô, que será 
realizado de 29 de abril a pri-
meiro de maio. A atividade vai 
��±� �� ��×��������� ʹʹ� �� ������
80 atletas, entre eles 17 dos 18 
������������������������� ��
continental. A Paraíba também 
participa deste treinamento, 
representado pelo judoca Isa-
que Conserva.

Em Cuba, o Brasil será 
representado por sarah Me-
nezes (48kg) Nathália Bri-
gida (48kg), Érika Miranda 
(52kg), Rafaela silva (57kg), 
Mariana silva (63kg), Maria 
Portela (70kg), Mayra Aguiar 
(78kg ), Maria suelen Althe-

man (+78kg ), Rochele Nunes 
(+78kg), felipe Kitadai (60kg), 
����������������ȋͲ��Ȍǡ�����-
les Chibana (66kg), Alex Pom-
bo (73kg ), Victor Penalber 
ȋͺͳ���Ȍǡ��������������ȋͻͲ���Ȍǡ�
Luciano Corrêa (100kg), Ra-
fael silva (+100kg) e David 
Moura (+100kg). No primeiro 
dia, foram realizadas duas ati-
�������� ����������ǣ� ���� � ��
recreativa no dojô montado no 
ginásio climatizado do Cefan e 
���� ����� �� ��� ����Ǧ�������
�������������������������� ��
técnica, conduzida pelo ges-
tor de alto rendimento, Ney 
Wilson. Entre os temas abor-
dados estavam as listagens 
��������� ��� ������ ��� ���ϐ��-
sionais e judocas envolvidos 
��� ���������ǡ� �� �������� ��
�������������������������� ��
até os Jogos Olímpicos.

“O objetivo foi ressaltar 

que os treinamentos vêm dan-
��� ���������� ���� �������Ù���
e, por isso, é importante ter 
������������� ������±��������
atividade. Entre as novidades 
���������������� ���������������
������������ϐ������������������-
 ������������������������������
os da s��� ��Brasileira e a pa-
��������������� ����À���������
vôlei de praia, Emanuel Rêgo”, 
disse Ney Wilson. 

Representando a Almi-
rante Carlos Chagas, o coman-
dante serrano, responsável 
������ ����Ù��� ���������������
do Cefan, deu as boas-vindas 
���� �������� �� ������ �� �±���-
ca. Depois do treinamento, a 
������ �� ���� ���� ��������-
tar o Brasil no Campeonato 
Pan-Americano terá quatro 
dias de descanso. O embar-
que para Cuba está previsto 
para o dia 26.

Treinamento com judocas no 

RJ tem presença de paraibano

preparaçãO para pan-americanO

Atleta de 10 anos 

ʏFD�FRP�D�SUDWD�
na Copa BR de 

Tênis de Mesa

A pequena Allana Maschio, 
de 10 anos, saiu de Balneário 
Camboriú, santa Catarina, rumo 
a Brasília para disputar pela 
��������� ���� ��� ������� ��
nacional. Com encurtamento na 
����� �� ×����� ��� ������ �����-
ta, Allana pode ser considerada 
a nova “cara” do esporte: jovem, 
apaixonada pela raquete e pela 
bolinha, determinada e sonha-
����Ǥ� ǲ������ ���� ���ϐ��������� ��
ganhar uma Paralimpíada”, pro-
jetou. se depender dos resulta-
dos, a mesatenista realizará o 
sonho. Ela volta para casa com 
o vice-campeonato na categoria 
pré-mirim na primeira etapa da 
Copa Brasil de �ênis de Mesa.

Disputado em dois ginásios 
poliesportivos na AABB (Asso-
��� �����±��������������������Ȍǡ�
o evento reuniu cerca de 400 
jogadores, olímpicos e paralím-
picos, de 15 estados na capital 
federal. O ministro do Esporte, 
Ricardo Leyser, e o secretário 
executivo da pasta, Marcos Jor-
ge, acompanharam no último 
���������������� ������������
�ϐ����������� �� ����������� ���
�������Ù������������Ǥ

O ano de 2016 contará com 
seis eventos nacionais: quatro 
Copas do Brasil e dois Campeo-
natos Brasileiros. “Um Brasileiro 
é de inverno, que será disputado 
�����×������²�����	��������Ǥ���
��������������������� �ǡ�������-
��� 
�������� ȋ��Ȍǳǡ� ��������� ��
����������������������� �����-
������������²������������ȋ����Ȍǡ�
Alaor Rezende.

O governo federal inves-
tiu nos últimos anos no tênis de 
mesa. Desde 2010, o Ministério 
do Esporte celebrou seis convê-
����� ���� �� ����ǡ� ���� ��������
�����������̈́�ͳǡ�����Ù��Ǥ

Nem em suas pre-
visões mais pessimistas 
Felipe Nasr poderia 
antecipar um início de 
temporada tão ruim 
em 2016. O brasilei-
ro foi superado pelo 
companheiro Marcus 
Ericsson nas três pri-
meiras etapas do ano 
e tem reclamado cons-
tantemente do com-
portamento de sua 
Sauber.

Convencido de que 
existe um problema 
com seu chassi, o bra-
sileiro espera um novo 
carro na Rússia, pro-
metido pela equipe.

“Estou 100% se-
guro de que a con-
dução do carro não 
é como deveria ser”, 
disse Nasr, comparan-
do o comportamento 
de seu equipamento 
com o do companhei-
ro. “Começamos com 
o mesmo acerto e o 
resultado foi o que 
aconteceu nas últimas 
corridas. Estou lutan-
do o tempo todo, te-
nho a sensação geral 
de falta de estabilida-
de, especialmente na 
freada, enquanto ele 
está muito contente.”

Tal certeza de que 
há algo de errado com 
seu carro tem um mo-
tivo: Nasr usou o mo-
delo que hoje está 
com Ericsson duran-
te a pré-temporada, 
quando as equipes só 
testam com um chassi, 

e não sentiu o mesmo 
comportamento.

“Ele está feliz com 
o carro desde o come-
ço e eu tive a opor-
tunidade de pilotá-lo 
nos testes de Barcelo-
na. E também fiquei 
contente.”

O sueco, por sua 
vez, disse que não 
teria problemas em 
trocar de carro com 
o companheiro para 
comprovar sua tese. 
“Por que não? Estou 
disposto. Não me im-
portaria. Faça essa 
proposta a ele e veja o 
que ele diz.”

Ericsson acredita 
que está superando 
Nasr por mérito pró-
prio e lembra que esta 
tendência começou no 
final do ano passado. 
“Eu já era o mais for-
te naquela época. Tra-
balhei muito duro na 
pré-temporada para 
ser ainda mais for-
te neste ano e tenho 
confiança na equipe e 
no carro. Acho que te-
nho demonstrado cla-
ramente quem é o pi-
loto mais forte, então 
tenho de continuar fa-
zendo meu trabalho e 
superando-o.”

Nas três primeiras 
provas, Ericsson aban-
donou na Austrália, 
foi 12o no Bahrein e 
16o na China. Já Nasr 
tem um 15o, 14o e 20o 
lugares como resulta-
dos até aqui.

Temporada não começa 
boa para Felipe Nasr
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Botafogo lamenta vantagem do Flu

CAMPEONATO CARIOCA

Treinador Ricardo Gomes 
prevê dificuldades para 
ser finalista deste ano

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de abril de 2016

Depois de vencer o Boa-
�������� ��� ������ϐ����� ��� ���-
ceiro lugar, o Botafogo vai 
�������� �� 	���������� ����
����ϐ������ ��� �����������
�������� ���� �� ��������� ���
������Ǥ�2���������� �����-
��� ��� ������� �� ���� ������
��� �±������ �������� 
����Ǥ�
�������������� ������� ���
��������������������������
���ï������������������������-
������������������Ǥ

ǲ���������������������-
�����ï���������������������
����ǡ� ����� ���� �� ��������� ���
������ �ǳǡ� �ϐ������ �� ����-
nador, referindo-se à partida 
������� ����� ��������� �������
�������
��������Ǥ�

�� ��������� ����������
����� �� ���×���� �������� ����ǡ�
���� ������ �� ������� ����
���±������� ���� ��� ���� ���
��������� 
��Ǥ� ����� ��� ���-
��� ���� �� ���������� ���������
�������� ���� ������� �� �����
�����ǡ������������������������
���� ��� ������� ͳͶ� �������
���	���������ǡ�������������-
�����������������������������-
��ϐ��� �� �� ���� �� ���������
���� ����ϐ������ ���� ���� �����
��������������������Ǥ

��� ����� ������� ����±��
���������� ������� �� ������� ���

����ϐ�������������������ʹͲͳͷǤ�
��������������������������-
������������ʹ���ͳǡ������������
placar no segundo e se clas-
��ϐ����� ��� ������ ��������� ���
������������²������Ǥ�

�� ������������ ������
���� ±� ���������Ǥ� �� ϐ���������
����� ��������� ��� ��� ï�����
���������Ǥ� ��� ��������� ��-
������ǡ���	����������±������
���������ϐ���Ǥ���±��������������

��������
������������������
����������Ǥ

ǲ������ ±� ���� ����� �Ǥ�
������ ��������� ���ϐ������ ���
������ ������ǡ� ���� ������� ��
��������ǳǡ��������

�� ������� ��������� ��
� �� ������ ���� �������� ���
ϐ�������������������������-
����������×��������ʹ���Ͳǡ����
ï������ ������ǡ� ��� ����� ���-
����ǡ�����������ϐ���������Ǥ�
������� ��� ������ ���������
�����������������ǡ����������
����� ��� ����������� ��� ��-
gunda etapa e viu o rival de 
������������������� �Ǥ

�������������ǡ� ����
��²�� ï������� �������� ���
��������� ����� ��� ���������
Ȃ� ������� 	����������ǡ� ����-
variano e Audax –, o Peixe 
������� �� ���×���� ��������
���� Ͷͷ� �������� ������Ǥ� 	�-
����������������×����������
������� ��� ��������� �����ǡ�
e nove gols feitos e apenas 
���������������������Ǥ

��� ǲ������Ù��ǳǡ� �����
define Dorival Júnior, preo-
�����Ǥ� �� �±������ ������-
��� ����� ��������� �� �������
������ ����� ��������� ��� ��-
���ǡ� ������ ��� ���������� ���
������� �ǡ� ��� ��×����� ����
���������Ǥ

�� ������ �� ������ ����
������������ �� ������ ����
���������� ����� ������� ���
�����Ù��

Preocupação

ǲ��� ��������� ������
������� �� � �� �����ǡ� ������
������ ���Ǥ� ������������
������ ����ǡ� ���� �� ��� ��-
�����ǡ� �������� �� �� ���-
������������Ǥ�����������ǡ���
������ �� ������ ���� ����-
�������� �� ������ ���� ���-
������� ����� ������� ��� ���-
��Ù��Ǥ� � �� �������� ������
������������������Ù���ȋ���

gol) criadas pelo adver-
�����ǡ� ��������������� �����
�������������������������-
��ǳǡ�����������������Ǥ

O técnico ainda ressal-
����������������ǡ����������ǡ�
����� ������� ��� �����������
por causa de seu estilo in-
��������������Ǥ

ǲ������ ������� �����
��������������ǡ��ǡ�����������
��������ǡ� �������������
���� ��� ������ ������ǡ� ����
poderia ser de troca de 
����ǡ� ���� ���������������
�����������Ǥ� ��������ǡ� ���
�����ǡ� �������������� ��
������������������������-
������ ��������À��� ����� ��-
���������� �����ǡ� ��������
������� ��� ��� ��������
��� ������ ��� ����Ǥ� ����� ��-
��������� ��� ������ǡ� �����
���������À���Ǥ�������²�������
��������������������������-
��� ����������ǡ� ��� ������-
����� ���������� ��� �����-
��ǡ� ��������� �� ������� ��
��� ���������������ǡ� �����
��������������ǡ������������
����Ǥ� ������� ���� � �� ����-
�������� ��� ������� �����-
���ǳǡ� �������� �� ����������
��������Ǥ

����� �� ���������� ���
�������������������ǡ�����
adversário ainda indefini-
��ǡ������������������������
������Ǥ� ������� ȋ���� ���-
������� ��� ������� �������Ȍ� ��
��������� ȋ���� ������ ���
����� �������Ȍ� ������ ������
��������� �Ǥ������ǡ�������-
negro enfrenta o seu xará 
��� ������ ����� ����� ���
������ǡ� ������Ǧ�����ǡ� ����
��������Ǥ

Logo após a vitória de de 
ʹ���ͳ�����������������������-
������ ������� ��� ������ �����
��������ϐ������������������ǡ�
os jogadores do Atlético-PR 
e o técnico Paulo Autuori 
������������������� ������-
��� ������������������ǡ����-
�� ǡ� ������� �� 	���������Ǥ�
��� ����� ï����ǡ� ��� ������ ��-
����������������������� ��
��� ��������� ��� �� ��� ���-
�������Ǥ

������� �������� ������
����� ��� ���±����Ǧ��� ��� ï���-
���������ǡ������������������
��������� ������� 
��������Ǥ�
O jogador foi poupado no 
����������������������������
ͳͶ�����������������������-
����������������������Ǥ���-
gundo o técnico Paulo Autuo-
ri, ele precisava se recuperar 
�������²����������������Ǥ

ǲ�� ����������� ������
de jogos seguidos e precisa-
���������������������Ǥ�� ��
posso ver apenas esse jogo 
����������������������������
������Ǥ����������� ���������
������� ����� ������� �� 	����-
�����ǳǡ� ������ ��� �����������
�����������×��������Ǥ

������� 
��������� ���-
�±�� ���ϐ������ ���� ����-
�������� ��������� ϐÀ����� ���
����²�������� �����ǡ���������
���� �� ��� �������� ������

����������� �������� ��� ��-
���Ǥ� ���� ��������� ��������-
��ǡ� ���� ����������� �� ������
�������������������������±-
����Ǧ��� �� ������ ���� ��� ����
��� ���������������� ��������
���������������������� ������
���������Ǥ�

ǲ��� ������� ��� ������
�������Ǥ� ����� ������� ��-
���� ��� ������ ���������ǡ� �À�
������������ ����� ��� ������
ͳͲͲΨ����������Ǧ�����Ǥ�
�����
������� ��������������������
�����������������Ǥ� ��������-
���� �� ����� ��� ������ �����ǡ�
�� �� ������� �×� ���� �� ��������
��������ǳǡ����������Ǥ

O tradicional discurso 
��� ������ �� ������ ����±��
estava pronto entre os joga-
�����ǡ� ������ �������� �ǡ� ����
����²� ��� ����� �����������
���� �� 	���������Ǥ� �� ����-
�����ϐ�����������������������
��������������������Ù�����
����������������������×���Ǥ

ǲ������±��������������Ǥ�
����������������ϐÀ�����������
���	������������� �����������
����� ��� �������� ��� ϐ����� ���
����ϐ����ǡ� ���ǡ� ���ǡ� ��� ����
ϐ����Ǥ���ϐ������ ������������×�
���� �� �±�����ǡ����� ����±��
���������� �ǡ����ǡ��������±�
�� �����������±����Ǧ��Ǥ�������
±���������������������������
������������� ǳǡ��ϐ�����Ǥ

“Oscilação” preocupa o 

técnico Dorival Júnior

Atlético-PR volta as 

atenções para a decisão

SANTOS-SP

PRIMEIRA LIGA

Marquinhos Gabriel será ofi-
cializado pelo Corinthians até 
hoje como o 11o jogador contra-
tado para 2016. O investimento 
de R$ 10,5 milhões para a com-
pra dele faz com o que o clube 
alcance a marca de R$ 64 milhões 
em aquisições após o desmanche 
do elenco campeão brasileiro do 
ano passado. 

A quantia é semelhante ao 
que o Corinthians arrecadou com 
a venda recente de seis titulares 
para o exterior. Por Gil, Ralf, Jad-
son, Renato Augusto, Malcom 
e Vagner Love, o valor líquido 
aproximado a entrar nos cofres 
do clube foi de R$ 58 milhões. 

O reforço mais caro para a 
temporada ainda é o meia Gio-
vanni Augusto, por quem o Atlé-
tico-MG recebeu cerca de R$ 15 

milhões. Além dele, quase todos 
os jogadores que mereceram 
maior investimento são do setor 
ofensivo, como Guilherme, Mar-
quinhos Gabriel, André, Marlo-
ne e Alan Mineiro. A exceção no 
que diz respeito a reforços é Bal-
buena, zagueiro paraguaio que 
é aposta do clube a longo prazo. 

Vale destaque ainda no in-
vestimento elevado para manter 
alguns jogadores que já perten-
ciam ao elenco campeão na-
cional. Para impedir a saída do 
zagueiro Felipe, com proposta 
do Mônaco-FRA, o Corinthians 
gastou mais de R$ 13 milhões na 
compra de direitos econômicos 
que pertenciam ao Banco BMG. 
Em 2016, ele obteve a primeira 
convocação para a seleção Bra-
sileira. 

Uma operação semelhante à 
de Felipe com o mesmo parcei-
ro será feita pelo volante Bruno 
Henrique nos próximos dias, o 
que engordará a conta de R$ 64 
milhões.  

Além de Bruno Henrique e 
Felipe, o Corinthians ainda in-
veste aproximadamente mais 
R$ 5 milhões em Lucca, que foi 
comprado do Criciúma e também 
do Cruzeiro. O novo contrato do 
atacante também será assinado 
nesta semana. 

Os valores levados em conta 
para a estimativa foram informa-
dos pela direção do Corinthians 
ao longo dos últimos meses. Nes-
ta segunda-feira, conselheiros 
votam pela aprovação do balan-
ço financeiro referente ao ano 
de 2015.

Timão anuncia Marquinhos Gabriel
110 JOGADOR CONTRATADO

A equipe corintiana segue se reforçando com a contratação de jogadores milionários visando uma boa temporada este ano

FOTOS: Divulgação

Apesar da confiança na equipe, Ricardo Gomes disse que a vantagem seria boa para o Botafogo



Policial civil inicia hoje 
caminhada por pódio nos 
Emirados Árabes

Paraibano estreia no mundial

CAMPEONATO DE JIU-JITSU

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de abril de 201620

O policial civil paraiba-
no Tarcísio Jardim, parti-
cipa de hoje até a próxima 
segunda-feira, do Campe-
onato Mundial de Jiu-Jitsu 
Profissional (World Pro Jiu-
Jitsu Championship), que 
acontece em Abu Dhabi, nos 
Emirados Árabes. O agente 
de investigação compete na 
categoria pesado, com atle-
tas de até 94 quilos. Outra 
oportunidade de levar o 
nome da Polícia Civil da Pa-
raíba para o cenário inter-
nacional. 

O atleta destacou que 
será uma disputa de alto 
nível, com a presença dos 
melhores do mundo. “Ten-
tarei fazer o melhor pelo 
País e em especial à minha 
terra. As dificuldades são 
enormes, mas estou prepa-
rado para mais um desafio 
na carreira”, disse.

Com uma carreira inve-
jável, o faixa preta em jiu-
jitsu coleciona títulos em 

competições realizadas no 
Brasil e no exterior. É cam-
peão brasileiro, bicampeão 
sul-americano e campeão 
mundial. “São títulos impor-
tantes que nos orgulha e ser-
ve de motivação para buscar 
outras façanhas. Quero fazer 
história e representar com 
dignidade o esporte parai-
bano”, observou. 

Sobre os concorrentes, 
Tarcísio frisou que é compli-
cado avaliar, mas sabe que 
não terá moleza na disputa 
internacional. “São atletas 
que tem uma forte estru-
tura e chegam preparados 
para obter os pódios. Quero 
ser a surpresa e quem sabe, 
tremular a bandeira da Pa-
raíba nos Emirados Árabes’, 
disse Tarcísio.

Para Tarcísio 
Jardim, missão 
será difícil, 
mas não 
impossível 
para superar 
obstáculos

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

FoTo: Divulgação

Entre os títulos em sua carreira estão o de campeão brasileiro, bicampeão sul-americano e  também campeão mundial

FOTO: Divulgação

O paraibano Es-
dras Martins de Lima, 
19 anos, conquistou no 

último final de semana, 
o terceiro lugar (meda-
lha de bronze), na pro-
va dos 1.500 metros, no 
Campeonato Brasileiro 
Caixa Sub-20 Interclubes, 

Esdras Martins é terceiro melhor do País
brASIlEIrO SUb-20 INTErClUbES

Esdras, primeiro a esquerda, ergue com orgulho sua medalha

que ocorreu no Centro 
de Atletismo Professor 
Oswaldo Terra, em São 
Bernardo do Campo/SP. 
Representando o Estado 
de São Paulo e compe-
tindo pelo Instituto Eli-
sângela Maria Adriano 
(IEMA), o atleta, que é 
natural de João Pessoa, 
cujo primeiro clube foi o 
Kashima-PB, ficou atrás 
apenas de Patrick Agui-
naldo Barbosa, que mar-
cou 3m49s85 e Rodrigo 
Valério Silva, com a mar-
ca de 3m50s18. Esdras 
cravou 3m52s83.  Esdras 
ainda competiu os 800m, 
porém, acabou na sexta 
posição na classificação 
geral (1m54s67).

O terceiro lugar con-
quistado nos 1.500m 
não foi a melhor marca 
do paraibano, já que se 
encontrava em primeiro 
lugar do ranking brasi-
leiro com 03m52s70. No 
entanto, passa a ser o 

terceiro melhor corredor 
brasileiro nesta prova, 
que a partir de agora 
tem Patrick Aguinaldo 
Barbosa como o número 
um do ranking nacional.

Apesar do resulta-
do, o atleta comemo-
rou bastante a medalha 
de bronze. No próximo 
mês de junho, Esdras 
Martins estará no Tro-
féu Brasil de Atletismo, 
no período de 30 de ju-
nho a 3 de julho. “Uma 
promessa futura para 
grandes eventos nacio-
nais e internacionais”, 
comemorou ontem o seu 
ex-treinador, Luís Alci-
des, lembrando que foi 
obrigado a enviar Esdras 
Martins para os grandes 
centros do País, pelo fato 
do mesmo, na Paraíba, 
encontrar várias dificul-
dades para participar das 
competições de caráter 
seletivas de âmbito na-
cional e internacional.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Kashima vai a Lucena e conquista “Torneio das Mulheres”

O time feminino do 
Kashima, atual vice-campeão 
paraibano, se sagrou na ma-
nha do último domingo, cam-
peão do “Torneio das Mulhe-
res”, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Lucena, através 
da Secretaria Municipal de 
Esportes. De forma invicta, as 
“Feras do Kashima” venceram 
���ϐ����ǡ�������������������Ȁ
Pé na Bola, pelo placar de 
1x0, gol marcado através da 
atacante Joyce.

O clube do bairro do 
Cristo Redentor, de João Pes-
���ǡ���±�����ϐ������������À��-
lo da competição, teve ainda 
a melhor goleira do torneio 

(Ghysa) e a artilheira da com-
petição (Joyce), com três gols. 
Seis equipes participaram 
do Torneio (Lucena Futebol 
Clube, América de Mataraca, 
Marcação Futebol Clube, Clu-
be Recreativo Kashima, San-
���Ȁ�±����������������������
Futebol Clube.

As disputas ocorreram 
no Estádio Municipal de Lu-
cena e atraiu um bom número 
de torcedores, apesar da chu-
va forte que caiu no Litoral 
norte paraibano. Para chegar 
ao título, o Kashima venceu 
todos os seus três jogos. Vitó-
ria de 2 a 0 sobre o América 
de Mataraca; vitória de 2 a 1 

diante do Lucena Futebol Clu-
be e mais uma vitória, desta 
������ ������ �� ������Ȁ�±� ���
Bola, na decisão.

“Apesar de recentemente 
conquistarmos o vice-campe-
onato paraibano de futebol, o 
trabalho continua no Kashi-
ma. O torneio em Lucena foi 
apenas mais uma atividade 
nossa de muitas que teremos 
ao longo de 2016”, disse o 
treinador Djard Emílio, que 
formou comissão técnica ao 
lado de Priscila e Carlinhos. 
O próximo compromisso do 
Kashima deverá ser no do-
mingo (24), na cidade da Baía 
da Traição.

FUTEbOl FEMININO

Feras do Kashima 
foram campeãs 
invictas no domingo

Terminam amanhã as 
inscrições para os torneios de 
tênis, futebol de campo, futsal 
e natação, que acontecerão no 
próximo domingo, das 8 às 16h, 
no Esporte Clube Cabo Branco 
(ECCB), em Miramar, em come-
moração ao centenário do clu-
be. As taxas por cada atleta são 
as seguintes:  R$ 25,00 (tênis 
e futsal) e R$ 15,00 (natação e 
futebol de campo). Outras in-
formações podem ser obtidas 
pelo telefone 3031 5948 ou na 
sede do vermelho e branco. 

Os participantes terão 
acesso a um bingo, onde vão 
concorrer a duas TVs, duas bi-
��������ǡ� ����� �������� �ϐ�������
do ECCB, brincadeiras para 
crianças, feijoada e show musi-
cal. A entrada será gratuita, mas 
as pessoas que prestigiarem o 
evento terão que levar um quilo 
de alimento não perecível.

As doações serão envia-
das à Associação Metropoli-
tana de Erradicação da Men-
���������ȋ����Ȍǡ�����ϐ�������

Cabedelo. O Cabo Branco terá 
como parceiros a Rádio Taba-
jara, através da superinten-
dente Maria Eduarda Santos, 
Botafogo-PB, Lojas Missiana e 
JPM Construtora. Para o pre-
sidente do ECCB, Gilberto Rui, 
mais conhecido como Giba do 
vôlei, um evento importante 
em comemoração ao aniversá-
rio de um clube tradicional que 
reunirá associados, familiares, 
atletas e qualquer pessoa que 
deseja participar.

Segundo ele, uma festa 
para todos os gostos, com tor-
neios de várias modalidades, 
brincadeiras, bingo, show e o 
mais importante, a solidarie-
dade em colaborar com ali-
mentos para as pessoas que 
mais precisam. “O mais im-
portante será a solidariedade 
em ajudar aqueles que neces-
sitam e aguardam a colabora-
ção de todos. A Amem é uma 
instituição importante e pre-
cisa de uma atenção maior”, 
avaliou Giba.

Eventos esportivos ainda 

com inscrições abertas

CAbO brANCO

FOTO: Marcos Lima
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Elogiada pela crítica 
internacional e bra-
sileira por seu tem-
peramento ardente, 
carisma excepcional 
e grande comando de 
seu instrumento nos 
repertórios românticos 

e modernos, a pianista franco-brasi-
leira Juliana Steinbach é a atração do 
projeto Música do Mundo hoje, na 
Fundação Espaço Cultural (Funesc). 
O show, que será realizado na Sala 
de Concertos Maestro José Siqueira, 
tem início às 20h30, e irá percorrer, 
literalmente, a melodia pianística 
de grandes obras de compositores 
como Messiaen, Fauré, Franck, entre 
outros. Os ingressos custam R$ 10 
inteiro e R$ 5 meia-entrada. Para 
quem optar pela compra antecipada, 
a bilheteria abre às 18h.

Além de proporcionar uma 
oportunidade de conhecer novos 
artistas, a apresentação traz consigo 
uma parceria feita com a Aliança 
Francesa, com apoio do Instituto 
Francês no Brasil e do Consulado 
Geral da França em Recife.

“Eu acredito que o máximo que 
podemos promover com a vinda de 
novos artistas à capital paraibana é 
o intercâmbio cultural entre países. 
Outro ponto é o enriquecimento 
que as pessoas têm com relação à 
criação de laços culturais que os 
eventos promovem”, revelou a dire-
tora da Aliança Francesa na Paraíba 
Carole Scipion.  

Ainda em entrevista para o 
jornal A União, Carole Scipion 
comentou que existem novos planos 
para trazer novos artistas à cidade. 
“A aliança Francesa sempre promo-
ve eventos culturais e agora com 
apoio da Funesc estamos planejando 
para outubro trazer novos projetos 
culturais”, completou a diretora da 
Aliança Francesa. 

Com elegância, sutileza e in-
teligência, a pianista se harmoníza 
com seu instrumento interpretando 
composições clássicas. Conhecida 
���������������������Ù��������ϐ�-
teatros franceses e famosos palcos 
da Europa, Juliana Steinbach possui 
������������ϐ�������������������
discos com obras para piano solo 
de Debussy e Mussorgsky – ambos 
compositores e precursores de gran-
des façanhas no universo erudita.  

��±�������ǡ�������������ϐ���
comporta cinco gravações de música 
de câmara, que é a música erudita 
composta para um pequeno gru-
po de instrumentos ou vozes que 
tradicionalmente podiam acomodar-
se nas câmaras de um palácio, dos 
compositores Brahms, Shostakovi-
ch, Messiaen, Fauré, Franck, Ravel 
e Schumann, todas elas gravações 

produzidas entre 2001 e 2009 na 
França e na Alemanha. 

A artista começou a se dedicar 
aos estudos musicais na França, 
quando iniciou a formação no Con-
servatório de Lyon (CRR) e poste-
riormente seguiu se aperfeiçoando 
no Conservatório de Paris (CNSM). 
Lá, a pianista obteve o primeiro 
prêmio de piano e de música de 
câmara e, em 2002, por unanimida-
de, foi admitida na Pós-Graduação e 
tornou-se aluna de Jacques Rouvier, 
grande pianista francês. 

Na ocasião, Juliana foi premia-
da pela Fundação Alfred Reinhold 
com um piano de cauda Blüthner. 
Posteriormente, também foi aluna 
de outro grande nome da música, 
o pianista italiano Franco Scala, na 
Academia Pianística Internacional 
de Imola (Itália).

A artista possui várias premia-
ções, como o do Concurso Interna-
cional Artlivre em São Paulo (Brasil, 
2001).  Na França, recebeu o Gran-
de Prêmio e o Prêmio Especial do 
Fórum Musical da Normandia entre 
diversos prêmios. Além do sucesso 
reconhecido em competições, desde 
2011, a artista faz parte do Trio Tal-
weg, ao lado do violinista Sébastien 
Surel e do violoncelista Éric-Maria 
Couturier. Juliana também é solista 
da Orquestra Sinfônica Lírica de 
Paris e da Orquestra Sinfônica da 
Paraíba (Brasil).

Juliana Steinbach é fundadora 
e diretora artística dos festivais 
“Música em Brionnais”, desde 
2005, na Borgonha do Sul e do 
“Transylvania Chamber Music 
Festival”, desde 2014, na Romênia. 
A pianista é conhecida mundial-
mente por sua carreira de sucesso, 
em que coleciona vários prêmios 
a exemplo do Artlivre Concurso 
Internacional de Piano, em São 
Paulo, Desempenho Tel-Hai (Israel, 
2000 e 2001), na Competição In-
ternacional de Jovens Pianistas, em 
Meknès (Marrocos) e na Vittorio 
Gui (Florença, Itália).

O projeto Música do Mundo, 
por sua vez, é uma iniciativa rea-
lizada uma vez ao mês, na Sala de 
Concertos Maestro José Siqueira. 
Ação, promovida pela Fundação Es-
paço Cultural da Paraíba (Funesc), 
tem como objetivo a valorização 
dos artistas e em especial, da músi-
ca instrumental.

Lucas Silva
Especial para A União

Pianista Juliana Steinbach é a atração 
de hoje do Projeto Música do Mundo

Nascida em João 
Pessoa, Juliana 
Steinbach começou 
seus estudos musicais 
na França. Ganhou o 
primeiro Prêmio de 
Piano e de Música de 
Câmara e foi admitida, 
por unanimidade, no 
programa de 
Pós-Graduação como 
aluna de Jacques 
Rouvier

FOTO: Divulgação

Serviço

Q�Música do Mundo

Q�Atração: Juliana Steinbach (França-Brasil)

Q�Quando: Hoje

Q�Horário: 20h30

Q�Onde: Sala de Concertos Maestro José 

Siqueira – Espaço Cultural

Q�Entrada: R$10 (inteiro) R$5 (meia entrada)



Durante a primeira campanha de 
Lula à presidência, escrevi um artigo 
no qual defendia a tese da prioridade 
dos partidos da esquerda de forma-
rem uma base parlamentar antes de 
tentarem ocupar o executivo. Consi-
derava eu o espaço do legislativo mais 
importante de que o executivo. Só o 
legislativo faz reformas, pois só ele cria 
leis; enquanto o executivo, se ocupado 
pela esquerda, o mais que 
faz é administrar a crise 
burguesa.

 E administrar mal, 
pois a esquerda não tem 
quadros para tanto – a 
experiência administrativa 
é própria da direita e da 
classe dominante, adquiri-
da na gerência empresarial 
da fábrica, do banco, do 
empório. A classe trabalha-
dora não tem vivência de 
mando, condenada a que é 
a passar a vida cumprindo 
as ordens do patronato: 
“faça assim, assim”.

Eu não esperava que 
o meu artigo fosse reper-
cutir; era mais um texto da 
minha coluna diária que 
eu mantinha num dos jornais da pro-
�À����ǡ������ϐÀ�������� �����������������
����������������������������ϐ�������
sol. Naquele tempo eu era um militante 
do PCdoB, e um dos coordenadores da 
Frente Brasil Popular – a aliança for-
mada pelo PT, PCdoB, PCB, PSB e talvez 
alguém mais. 

O meu artigo rendeu mais do que 
eu esperava, pois provocou resposta 
do presidente do partido – o bravo co-
mandante Simão Almeida, da executiva 
nacional, e ex-guerrilheiro do Araguaia, 
onde era conhecido pela alcunha de 

Cândido. Simão dis-
cordou da minha tese, 
pois acreditava que a 
esquerda podia ocupar 
o executivo sem antes 
garantir o mando no 
legislativo. Mas conti-
nuo a entender que o 
legislativo, além do po-
der de reformar, tem o 

poder de 
ϐ����������
a bur-
guesia na 
gerência 
da coisa pública.

Domingo se viu a 
triste vitória da minha 
tese: a esquerda brasi-
leira ser derrotada pela 
direita, no processo de 
impedimento da presi-
dente Dilma, por larga 
margem de votos. É 
verdade que um con-
junto de fatores contri-
buiu para tanto, mas a 
situação poderia ter se 
resolvido se a Câmara 
fosse ocupada por maio-
ria de esquerda. Esse 

fator poderia ter neutralizado a conspi-
ração do vice-presidente Michel Temer, 
que ocupará o cargo sem que para isso 
tenha sido votado.

A conspiração do vice Temer recebeu 
a adesão de número alentado de depu-
tados. Emocionados, suas excelências 
dedicavam seus votos às mães, esposas e 
ϐ�����ǡ���������������������������������-
vam ali para votar sobre o futuro imediato 
do País: quase ninguém votou sobre o foco 
da sessão plenária. Os discursos de 30 
segundos tinham quase sempre a mesma 
temática familiar. Haja mães.

A conspiração da qual Temer foi 
um dos líderes teve uma vasta rede de 
apoiadores, onde não faltou a grande 
imprensa escrita e eletrônica, o gran-
de capital das indústrias e dos bancos 
e até de instituições que formam o 
governo brasileiro e de alhures. O cerco 
era grande, muito poderoso para Dona 
Dilma escapar. E agora, José? Será que 
a conspiração tem um projeto reden-
tor para o Brasil? Quem irá governar 
o País? Os indiciados no Lava Jato? 
Cunha? Temer? O abominável homem 
das neves?

Não me lembro da data do meu 
artigo sobre os espaços do legislativo 
e do executivo no projeto de poder da 
esquerda, na primeira campanha de 
Lula – para qual criei o slogan “Lula lá”. 
Vou ter de compulsar as coleções de 
jornais da época. Talvez valha a pena, 
quiçá tenha alguma contribuição profé-
tica que ajude a compreender o trágico 
domingo em que as bases de Dilma 
desertaram ou traíram a presidente. 
McLuhan já dizia que o jornal de ontem 
é igual ao de hoje. Vamos conferir as 
folhas decíduas do tempo.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)

A história de Anayde
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Fernando
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Artigo

Livros históricos
����������ϐÀ�������

escrevinhar e tentar infor-
mar o público deste jornal, 
somos surpreendidos com 
publicações de amigos e de 
desconhecidos. Mas a maioria 
���������������ϐ���Ǥ�2��������
das duas obras que passamos 
a resenhar. A primeira dela é 
fruto da excelente dissertação 
de mestrado em Relações 
Internacionais (UEPB) do 
pesquisador Matheus de Me-
deiros Lacerda (Diplomacia 
Presidencial de Epitácio Pes-
soa - Da Conferência da Paz à Volta ao Brasil: Análise da política 
externa do presidente eleito – Editora Appris – 252 páginas - R$ 
58,00). Lacerda é mestre pela UEPB e auditor do TCE-PB.

Sobre o livro, a opinião abalizada do Prof. Dr. Marcílio 
Toscano Franca Filho, procurador do TCE e docente da Universi-
dade Federal da Paraíba. Ao relembrar episódio envolvendo um 
telegrama remetido por Epitácio Pessoa ao chanceler Afrânio de 
�����	�����ǡ��ϐ����ǣ�ǲ�Ǥ�Ǥ����������������������������������-
dor em Paris até 1944 e, graças a isso, pôde salvar muitos judeus 
e outros perseguidos pelos nazistas, com a emissão de vistos 
brasileiros. O episódio diz muito da personalidade e caráter de 
Epitácio Pessoa, estadista sempre sensível, assaz preocupado 
e jamais indiferente para com os interesses do Brasil e perso-
nagem principal da bela obra com que Matheus de Medeiros 
Lacerda presenteia o leitor interessado em política, diplomacia e 
relações internacionais”.

O livro de Matheus Lacerda aborda, ainda, a diplomacia 
exercida por Epitácio no Segundo Reinado e princípios da Repú-
blica, a participação brasileira na I Guerra Mundial, as viagens 
�����Ǧ������������������������ϐ��²����������������������������ǡ�
nas relações internacionais e na Liga das Nações. A obra tem 
Prefácio do professor Henrique Altemani de Oliveira, do Mestra-
do em Relações Internacionais da UEPB.

Revolução de 1930

Com muita satisfação 
chegou às minhas mãos a 
obra de Manoel Alves de 
Souza “Porto da folha na Re-
volução de 1930: Intenden-
tes e prefeitos”. Manoelzinho 
(apelido de escola) foi meu 
colega no Colégio Francis-
cano de Ipuarana – Lagoa 
Seca – PB, nos idos de 1964. 
Natural de Porto da Folha, 
Sergipe, Manoel dedicou-se 
à sua terra, exercendo vários 
cargos de relevância e, de-
pois, tornou-se escritor.

Felix de Carvalho, professor do Unipê e avaliador de teses 
e dissertações bastante conhecido da comunidade acadêmica, 
assim se pronunciou sobre a obra:

ǲ�����±���������������������²���������×����Ǧ������ϐ������-
blicado por Manoel Alves de Souza. O primeiro, intitulado “Porto 
���	����ǣ�������������������×�������������������ϐ����ǳǡ�����
lançado em 2009. Como se observa, o autor vem se dedicando 
a essa linha de pesquisa e, com certeza, produzirá outros livros. 
Nesta obra, Manoel Alves analisa o período que vai de 1930, com 
a instalação da ditadura Vargas, até 1947, com a restauração da 
democracia. O objetivo principal do autor é apresentar a bio-
���ϐ��������������������������Ù���������²������������������������
prefeitos que administraram Porto da Folha, sua terra natal, du-
rante o período citado. Observe-se, por oportuno, que o termo 
“intendente” era o designativo dos gestores municipais, desde 
a proclamação da República até a promulgação da Constituição 
de 1934. Esse objetivo foi satisfatoriamente atingido, na medida 
�����������������ϐ������������������������������ǡ���������������ǡ�
de acordo com a metodologia indicada para esse tipo de gênero 
literário”.

E prossegue o crítico acadêmico: “Todavia, o autor vai 
��������±�������������� �����������������À�����������ϐ����Ǥ�
Sua obra tem o mérito de analisar o contexto nacional e inter-
nacional que marcou o período pesquisado. Nessa perspectiva, 
discorre sobre a segunda guerra mundial, destacando a adesão 
do Brasil aos países que enfrentaram o nazi-fascismo. Trata, 
������ϐ��������ǡ����������������À����ǡ�����Ø�������������������-
���À����������������	���������������������������Ǥ��������������ϐ���
e a atuação dos vários interventores que dirigiram o Estado du-
rante a ditadura Vargas. Apresenta cópias de decretos federais 
e estaduais disciplinando as mais variadas matérias, bem como 
cópias de telegramas trocados entre as autoridades da época. 
Esses documentos muito enriquecem o conteúdo do livro”.

Manoel Alves de Souza é servidor aposentado da UFSE, 
escritor, secretário do Departamento de Psicologia e Sociologia 
em Sergipe entre 1978 e 1979, coordenador de promoções 
culturais e recreativas PROEST (1982 a 1989), professor da rede 
estadual de ensino (1978-1981) e membro efetivo do Instituto 
����×�������
�����ϐ��������������Ǥ�

Após inteirar-me sobre João Dantas pedi a José 
Américo que me falasse sobre Anayde Beiriz, pois ele, 
como amigo de João Dantas e colega em escritório 
de advocacia, por certo deveria saber alguma coisa 
mesmo por ouvir dizer...

Como seria a professorinha em Cabedelo é uma 
indagação natural que se faz quanto a um nome 
personalizado que viveu momentos excepcionais.  
Eu desejava conferir sua opinião com a de Amelinha 
Theorga, passada à minha avó quando foram vizinhas 
na Duque de Caxias, na década de 40. 

Inicialmente corrigiu dizendo ser a pronúncia 
exata “A nay de” e não “Anayde”. A sílaba intermediá-
ria formava um ditongo decrescente quanto a fonéti-
ca, o que deve ser a fala certa, porém, é convencional 
dizer-se Anayde, com a tônica no y.

Sem conhecer-lhe a intimidade pouco podia me 
informar, mas, nas  vezes que a avistou, desde que 
fora colega de sua esposa Alice, num curso de datilo-
���ϐ��ǡ����ͳͻʹǡ������������������������������������
de formandos, disse que Anayde era “interessan-
te”.  José Américo usava essa designaçãopara quem 
�������������������ϐÀ�����ǡ�ǲ��������������������²����ǡ�
malícia e graça.” Sem tais elementos um “rosto belo 
não passava de uma modelagem artística.”

Eis seu tipo genético: estatura mediana, morena, olhos negros 
�����������ǡ��������������������������ϐ�����Ǥ�������������ϐ�����Ø��-
co não expressava beleza, no entanto não passava despercebida. O 
penteado de pastinha, cobria parte da face esquerda, como se pode 
����������������������ϐ���Ǥ

Vaidosa vestía-se com bom gosto, dentro do estilo dos anos 20 
que tinha na “melindrosa” de corpo inteiro e saia curta, o “must” da 
moda importada de Paris.  Com elegância equilibrava-se nos saltos 
Luiz XV e caminhava levitando como se tivesse asas nos pés.

O cabelo ‘a lá garçonne”  (à maneira do menino)foi um estilo 
que nasceu na França, em 1920, quando o cabeleireiro Antoine de 
Paris criou uma imagem jovial, com o corte bem curto, batido atrás 
e franja, caindo na testa. O modo dirigiu-se  para as mulheres libe-
radas para trabalhar nas fábricas, enquanto os homens estavam na 
guerra.

A saia nos joelhos e o corte moderno não era exclusividade 
dela, no entanto, uma marota incoerência lhe censurava o uso, 
enquanto permitia e aclamava para as demais.  Dona Antonieta 
�����������������������ϐ�����ǡ������������������������������������-
neira de descobrir a nuca, desfazendo-se das longas madeixas no 
salão de Agostinho Lobo, o cabeleireiro das madames, instalado na 
Maciel Pinheiro. 

Sua posição em favor do divórcio escandalizou os moralistas 
que lhe jogaram a pecha de “avançada” uma conceituação mais 
amena de “doidivanas.”

De ascendência modesta, de hábitos simples, não foi óbice 
����������������������������������ϐ��������������������ǡ���������
Caldas, Olivina Carneiro da Cunha, Amelinha Theorga e outras, 
moças da alta sociedade.  Deixou aos amigos a imagem de “suave e 
����ǳ��������ϐ������������������������������������������ǡ����������
de João Dantas, taciturno, sombrio, arredio, fechado num mutismo 
��������������ϐ����������×�����������Ǥ

Ainda colegial revelou-se em Anayde a vocação literária e co-
laborou com poesias e crônicas na imprensa local, onde gozava de 
indiscutível apreço.  Os intelectuais assimilavam as transformações 
ditadas pela Semana de 22 que viam nela a mudança anunciada, a 
pioneira da campanha feminista que se esboçava no nosso meio. 
Seu pensamento hodierno outorgou-lhe por mérito a condição de 
precursora do modernismo na Paraíba e muito teria feito se não 
tivesse, tão cedo, sido arrebatada da trajetória das letras.

O escritor Higino Brito considerava Anayde “buliçosa”, no 
�����������ǲ���������������������ǳ������ϐ��� ������������������������
��������������Ǥ������������������������ϐÀ��������������������Ǧ����
o titulo de misse Paraíba, num concurso realizado, em 1925, aos 20 
anos de idade, desde que nascera a 18 de fevereiro de 1905. 

O certame de beleza, por iniciativa do Correio da Manhã, teve 
no poeta Silvino Olavo, Orris Barbosa, Severino Alves Ayres, Carlos 
Dias Fernandes, Cesar de Oliveira Lima,os mais entusiastas para a 
decisão do ato público de certo relevo, em que foi vitoriosa.

 Como intelectual antecipou-se na defesa de causas até então 
consideradas liberais,por parte dos que não cortaram, ainda,  as 
amarras com o  arcaico.

Preocupada com a repercussão negativa das heroínas dos 
seus contos, a amiga Herondina Campelo a interpelou – “se ela se 
enquadrava nos personagens femininos que descrevia” e ouviu 
como resposta: “...são devaneios.”

De ideias evoluídas bateu-se pelas reformas que só viriam 
com a vitória da Revolução de 30, concedendo à mulher o direito 
de votar e ser votada conquista que ela não viu viger. Invocando as 
palavras de Machado de Assis que propugnava “dar-se às mulhe-
res o acesso às urnas, como votantes ou candidatas pois era mais 
discreta e desinteressada que o homem.” 

As reivindicações vigorosas chegariam com o após-guerra 
(1939/45), ao separar o obsoleto do progressista, porém ela não as 
viu entrar em vigor. 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.br

A classe 
trabalhadora 
não tem 
vivência 
de mando, 
condenada 
a que é a 
passar a vida 
cumprindo 
as ordens do 
patronato: 
“faça assim, 
assim”
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Música

Ópera-bufa

Em cartaz

BARTOLO

     Humor 

Cristovam Tadeu

O Funesc [3211-6280] O�Mag Shopping [3246-9200] O�Shopping Tambiá [3214-4000] O�Shopping Iguatemi [3337-6000] O�Shopping Sul [3235-5585] O�Shopping �Manaíra (Box) [3246-3188] O�Sesc - Campina Grande [3337-1942] 

O�Sesc - João Pessoa [3208-3158] O�Teatro Lima Penante [3221-5835 ] O�Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] O�Teatro Severino Cabral [3341-6538] O��Ăƌ�ĚŽƐ��ƌƟƐƚĂƐ��[3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]�O�Casa 

do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h  - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - 105 Especial MPB
21h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

͓����������������ϐ�������������������������������������-
��������������������������������������������ǡ�������Ø����ǡ����-
�����������ǡ����±����ǡ����À���ǡ�����±����ǡ�����ǡ��������������������
��������������������������������������������� ����������������
���������������������������������������������������������Ǥ�

������ϐ������������������������������ ����������������ǡ�����-
�������������������������������ǡ����������À���������������ǡ������ǡ�
�������������������������±�����ǡ������������ǥ

�����À����������������������������ǡ�������� �ǡ����������ǡ���
��±����������� ������� �ǡ�������������������������ǲ���������
��������ǳǡ� ǲ�������� ����ǳǡ� ǲ��������ǳǡ� ǲ������ ��� �����������ǳǡ�
ǲ�������������ǳǡ�ǲ��������ǳǡ�ǲ����������ǳǤǤǤ�

�����Ǧ�����������������ǲ�������������������ǳǡ������������ǡ�
����������������������������������� ��������������������� � ��
�������������������������������������ͳʹͺʹǤ

���ǲ�����������������������������������������������������-
���ǳǡ������ ���������������������������������������������������-
�������������ǡ����������×����������À��������ϐ���������À�����������-
������Ǥ�������� �������������ǡ�����±��������ǡ����������������À����
��������������������ǡ����������������²����Ǥ����������������������
��������������ǤǤǤ

����������������²�������������ǡ����������������� ������
������������������ϐ������������������������������������ �ǡ�� ��
���������������������������������������������������������-
��������������������Ǥ����������������������������������������������
������������������×�����������Ù������������Ǥ��������������ǣ����²��
������� ����������������������������������ǫ

�����±Ǥ���� ��±��������ǡ�� �Ǥ�����������������������������
�������������������������������������������������������������ǡ�
� ��� ������������������ǡ��������������������������ǡ�����������
� ������������������������Ǥ���������������ϐ����������������-
��������������ǡ�����������������������������������������������-
�������������������ǡ����� ������À����ǡ�����������À���������������
������������������������������	����Ǥ��

���ǡ�����������������������������ǡ������������ ����������-
���������À����������������������������������������ǡ��������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ

	�������������������������������×�������À���������������-
�� ��������������������� ������������ǡ�������������������������
��������ͷͲΨ���������� ��±������ǡ������×�ʹͲΨ���������������
� �����������������������Ǥ������������������������������ ��ͅ ͲΨǤ�

����±��±� ���������� �� ���������� �� ��������Ǥ� ���������
������ �������������ͷͲΨ����������ǡ������������� �����������-
����������������������������� ����������ͳͲΨ�����������������Ǥ�

���������������������������������������������������������-
���Ǥ��������� ����������������������������������������Ǥ�����������
ǲ�������������ǳ�������������������Ǥ��������������������������
ǲ������������������������������������������������������������-
�����ǡ��������������±��������������������������������������������Ǥ�
���������������������� �����������������������ϐ�������ͳ�������
�����������������ǳǤ

���������������������ǲ�������������	���ǳ�����±��������-
����������������Ǥ��������������ʹͲͳͶǡ����������ǡ����������������
�̈́�ͳͶ͵����������²�����̈́�ͳǡͺ����� ���������Ǣ����������ǡ��̈́�ͳͲ�
���������������̈́�ʹ�����Ù���������Ǥ

����������×����ǡ�����×����Ǧ����ǣ�����������������ǡ�����
��������� ����Ù��ǡ� � � �� ������������ �� ������ �ǡ� ������� ���
�������������ǡ������������������ǡ�������� ����������������
����Ù��ǡ����������������ǡ������������������������Ǥ������������ǡ�
ʹʹͶ�����������������������������������ͷͶʹ�����±���������Ù���
������Ǥ������������������������±��±�������������������	Ǥ��������-
������������������������������±�������������������������������-
����
�����������ï�����Ǥ�������ǡ�����������������������ǡ��������
��������������������������������������������������������������-
������������������������Ǥ���������� ���������������������������
����������������Ǥ�

João Paulo Jr. lança CD e uma das músicas 
tem participação especial de Dominguinhos

Políticos em destaque
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Estão abertas as inscrições para a seleção para Projetos Culturais do Banco 
do Nordeste. As inscrições que vão até o dia 6 de maio, abarcam as expressões 
artísticas artes cênicas, artes visuais, humanidades, música e cinema. Os 
interessados em participar podem fazer suas inscrições gratuitamente por meio 
do site bnb.gov.br/cultura. As propostas podem ser enviadas de diversos estados 
contemplando Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia, região norte de Minas Gerais. 

Edital

João Paulo Jr. é cearense, porém há vários anos reside em Recife 

FOTO: Divulgação

Banco do Nordeste abre edital para seleção 
de projetos culturais até o dia 6 de maio

Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com 

MOGLI - O MENINO LOBO (EUA 2016). Gênero: Aventura. 
Duração: 105 min. Classificação: 10 anos. Direção: 
Jon Favreau. Com Nell Sethi, Ben Kingsley e Bill Murray. 
Sinopse: A trama gira em torno do jovem Mogli, garoto 
de origem indiana que foi criado por lobos em pela selva, 
contando apenas com a companhia de um urso e uma 
pantera negra. Baseado na série literária de Rudyard 
Kipling. CinEspaço3: 14h (DUB) e 16h30, 19h, 21h30 
(LEG). Manaíra6/3D: 13h, 15h30, 18h (DUB) e 20h30 
(LEG). Manaíra9:/3D: 13h45, 16h15 e 18h45 (LEG). 
Manaíra10/3D: 13h30, 17h, 19h30 e 22h (LEG). Manga-
beira1/3D: 13h, 15h30 e 18h (DUB).  Mangabeira5/3D: 
14h30, 17h, 19h30 (DUB) e 22h (LEG). Tambiá3: 14h45. 
Tambiá5/3D: 14h15, 16h15, 18h15 e 20h15.

RUA CLOVERFIELD, 10 (EUA 2016). Gênero: Ficcção Cientí-
ÂA?��#SP?��M������KGL��"J?QQGÂA?��M�����?LMQ��#GPC��M��
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. 
#CQAMLÂ?B?�B?�FGQR�PG?�CJ?�RCLR?�BCQAM@PGP�SK�KMBM�
de se libertar — sob o risco de descobrir uma verdade 
KSGRM�K?GQ�NCPGEMQ?�BM�OSC�QCESGP�RP?LA?Â?B?�LM�@SLICP��
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-
K�LRGA?��#SP?��M�����KGL��"J?QQGÂA?��M�����?LMQ��#GPC��M��
*GPI�)MLCQ��"MK�-G?�5?PB?JMQ�)MFL�"MP@CRR�C�+?GLGC�*?X?L��
Sinopse: Sinopse: Toula e Ian estão casados e passam 
bastante tempo tentando compreender a problemática 
ÂJF?�?BMJCQACLRC��,?Q�OS?LBM�M�A?Q?J�BCQAM@PC�OSC�SK�
A?Q?KCLRM�BC�QS?�D?K�JG?�LSLA?�DMG�MÂAG?JGX?BM�NCJ?�PCJG-
EG�M�RMBMQ�MQ�/MPRMI?JMQ�QC�PC�LCK�N?P?�K?GQ�SK�EP?LBC�
casamento grego. CinEspaço1: 16h10 e 20h10 (LEG). 

BATMAN VS SUPERMAN - A ORIGEM DA JUSTIÇA (EUA 
2016). &�LCPM�� ��M���#SP?��M������KGL��"J?QQGÂA?��M��
���?LMQ��#GPC��M��9?AI�2LWBCP��"MK�!CL� ÅCAI�'CLPW�
"?TGJJ�C�)CQQC�$GQCL@CPE��2GLMNQC�� N�Q�MQ�CTCLRMQ�BC�.�
'MKCK�BC� �M�2SNCPK?L�	'CLPW�"?TGJJ
�BGTGBC�?�MNG-
nião da população mundial. Enquanto muitos contam 
AMK�CJC�AMKM�FCP�G�C�NPGLAGN?J�Q?JT?BMP�T�PGMQ�MSRPMQ�
não concordam com sua permanência no planeta. 
!PSAC�6?WLC�	!CL� ÅCAI
�CQR��BM�J?BM�BMQ�GLGKGEMQ�
BC�"J?PI�*CLR�C�BCAGBC�SQ?P�QS?�DMP�?�BC�!?RK?L�
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: 
 LGK?��M��#SP?��M������KGL��"J?QQGÂA?��M��JGTPC��#GPC��M��
!WPML�'MU?PB�C�1GAF�,MMPC��"MK�&GLLGDCP�&MMBUGL�)?QML�
!?RCK?L�C�(BPGQ�$J@?��2GLMNQC��)SBW�'MNNQ���?�NCOSCL?�
AMCJF?�BC�SK?�D?XCLB?�GQMJ?B?�ÂJF?�BC�?EPGASJRMPCQ�
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 
B?�P?NMQ?�-GAI�6GJBC�AMLFCAGB?�NMP�QS?�K?J�AG?�C�QS?Q�
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-
R�PGM��#SP?��M���F���KGL��"J?QQGÂA?��M�����?LMQ��
#GPC��M��#CLGQ�"?GMXXG��"MK�,?PRGL?�2CP?ÂL�,?PACJM�
 JT?PCX�+SBMTGA�3�XGCP�6MHRCI�2KGJCI�"?PJM�!MQG�C�
 LBP��'CW@MCP��2GLMNQC��"?T?P?BMQQG�CQR��NGLR?LBM�
na igreja onde Angelotti se esconde. Tosca, sua 
amada, pensa ser sua amante. Scarpia, chefe de 
polícia, manda seus homens seguirem Tosca, quando 
CQR?�Q?G�B?�GEPCH?�C�?�FGQR�PG?�RCK�GL�AGM��CinEspaço1: 
20h10 (LEG).



Diversidade

FOTOS: DivulgaçãoA UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de abril de 2016

D
aimons, a Música e o Ethos 
Humanos é o título da exposi-
ção, inédita na cidade de João 
Pessoa, que o artista visual 
pernambucano - radicado na 
Paraíba - Eulâmpio realiza na 
Estação Cabo Branco, localizada 
no bairro Altiplano, até o dia 30 

de maio. A individual - cuja entrada é gratuita 
para o público - é integrada por 11 esculturas, 
sendo sete em cerâmica e quatro em cerâmica 
metalizada com cobre. Aberta no último sábado, 
ocasião em que os trabalhos foram apresen-
tados pela historiadora de Arte e psicanalista 
pernambucana Roberta Aymar, a  mostra tem a 
curadoria da artista plástica Lu Maia. 

“As obras expostas representam Daimons. 
Daimons eram os demônios, ou gênios, a quem 
os gregos creditavam os nossos raciocínios e 
atitudes. Eram criaturas que invadiam o nosso 
cérebro e nos ajudavam a pensar, mas também 
��ϐ�������������������������Ǥ����������ï-
sicas também alteram nossos humores, pensei 
que as músicas seriam túneis por onde estes 
demônios poderiam entrar em nossa mente. 
Todas as esculturas foram inspiradas em músi-
cas e representam, por exemplo: alegria, medo, 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Felipe Gesteira
reporter@felipegesteira.com

prazer, egoísmo, dúvida, maldade etc”, explicou para 
o jornal A União Eulâmpio, antecipando que, neste 
mês de maio, estará participando de exposição 
coletiva em Portugal, junto com outros artistas da 
Brazilianarte.

Eulâmpio destacou algumas das esculturas 
ora em exposição na Estação Cabo Branco. “A obra 
Daimon Ser no Mundo é um velho que está pensan-
do em tudo que passou na vida e se valeu a pena. 
Ela foi inspirada no ‘Requiem’, de Mozart. A obra 
Daimon Dor Óssea é uma dor muito profunda. Ela 
foi inspirada na música ‘Baquiana nº 5’, de Villa-Lo-
bos”, disse ele.

ǲ��ǡ�ϔ�������������������������À���ǡ
������������������ ��������������ǡ
�����ǡ�������������²�����������������ǡ
����ϔ��²�������������������������À���ǳ
Esse poema do paraibano Augusto dos Anjos 

(1884 - 1914) é a epígrafe que abre o texto - intitu-
lado Na Arena dos Pesadelos, o Espelho das Vísceras 
- escrito pelo artista plástico Flávio Tavares, que 
também é paraibano, para esta exposição de Eulâm-
pio.  

“Dessa arena dos pesadelos da alma de 
Augusto dos Anjos, como um violeiro precisa de 
um mote, Eulâmpio ergueu sua cerâmica, que 
então apresenta a diversidade musical como tema, 
incluindo-se os musicais clássicos. Carlos Tavares, 
em seu conto chamado Cárceres do Corpo, parece 
descrever a arte de Eulâmpio ao dizer:  “que olhar, 

as noites possuem... E os passos?... Mordem-se cães 
apaixonados. Enguias enroscam-se epiderminados. 
Poro... A poro, furam-se febris faquis esfomeados; 
Somente assim, nessa escuridão, é que sabemos o 
quanto fomos. Esfacelam-se frágeis imaginando-se 
eternos...”, abre seu texto Flávio Tavares.

O pintor ainda observa que “a arte pode 
insinuar-se metalinguística, por exemplo, quando 
“... quadros estão interligados como se fossem feitos 
por uma onda contínua musical...”, conforme dito 
por Edvard Munch. É nessa concepção de arte que 
se encontra um pouco do imagético das esculturas 
de Eulâmpio: em sua série escultórica musical, ele 
presta homenagem a “Diabolus in Musica”, com 
os títulos das suas peças “Daimon Tristeza Óssea”, 
“Daimon Chamando Thanatus”, “Daimon ser no 
Mundo”, “Daimon Alegria”, e muitas outras com esse 
tom dissonante formal”.

“As esculturas do artista”, prossegue Flávio Ta-
vares, “não só revelam o horror do homem espelhar, 
mas também - em uma gravidade de força maior 
- como somos por dentro, monstros encubados 
habitando casulos invisíveis silenciosamente. Simone 
Terry disse: “o artista é, basicamente, um ser político, 
constantemente em alerta perante os dilacerantes 
temas ardentes e acontecimentos no mundo, moldan-
do-se inteiramente à sua imagem”. Quanta atrocidade 
a humanidade vem praticando durante toda sua 
história: guerras, genocídios, torturas e barbáries, 
mundo afora! Ainda inalamos diante desses horrores 

o cheiro dos mortos.
Tal como Hierony-
mus Bosch ou 
Pieter Bruegel, 
Ginger e Bacon 
exibem-nos 
impiedosamente 
o anabolismo 
e o catabolismo 
da realidade. Na 
penumbra dessa 
angústia, o vento 
sombrio sussurra as 
melodias eternas de 
nossas almas”. 

Na opinião de 
Flávio Tavares, “o criar deve lançar mão da astúcia 
para conquistar o seu reino. Eulâmpio tem como ato 
de criar o dom de alertar: navega em mares revolto-
sos sem deixar escaparem de suas mãos os remos, 
que roncam contra a correnteza e ondas bravias. 
A sua estética do horror continua a navegar nesse 
brumoso oceano, e embora suas esculturas não 
sejam feitas de vísceras, como cordas de instrumen-
tos musicais, são feitas de pura emoção em nome 
�������±����������Ǩ�2�����������������À��������ϐ���
abismal. Temos que acreditar que a arte é a luz nas 
trevas, e que, quando clarear, navegaremos num 
vasto oceano em uma busca anestésica para cessar 
a dor humana”.

Os meandros do ser

Eulâmpio é pernambucano 
radicado na PB

Artista plástico utiliza cerâmica 
metalizada com cobre e cerâmica 
pura na produção das esculturas

Com o País atravessando uma 
das maiores crises políticas e institu-
cionais da sua história, pressão sobre 
a presidente Dilma Rousseff, um pro-
cesso de impeachment capitaneado 
pela grande mídia e o conserva-
dorismo ocupando espaços de dis-
cussão que antes não tinha, não 
há momento melhor para a leitu-
ra de A outra história da Lava-ja-
to (Geração Editorial, 2015, 418 
páginas).

Qual a relação do processo 
de impeachment da presidente 
com a Operação Lava Jato? Não 
deveria ter nenhuma, mas está 
tudo intrinsecamente ligado. A 
‘força-tarefa’ comandada pela 
Justiça Federal do Paraná, em 
primeira instância, com um juiz 
que tem, desde 2014, quando 
tudo começou, atropelado os 
ritos processuais legais, pro-
moveu um verdadeiro mas-
sacre midiático à imagem do 
Governo Federal.

Na obra, Paulo Moreira 
Leite mostra como o plano 
do juiz Sérgio Moro foi bem 
arquitetado. Dez anos an-
tes o magistrado já sabia o 
que fazer quando tivesse 
em suas mãos um processo 
de grande amplitude. Foi frio. Es-
perou a hora certa. No artigo “Con-
siderações sobre a Operação Mani 
Pulitti”, publicado em 2004, Sérgio 
Moro analisa elogiosamente a Ope-
ração Mãos Limpas, que começou na 

Itália a partir de um flagrante forja-
do e condenou 1.223 entre políticos 
e empresários.

Apesar de muitos corruptos pre-
sos, o resultado na Itália foi desastro-
so, a história conta. O grande pro-
blema das operações, lá e cá, como 
aponta Moreira Leite, é o método. 

Não houve Di-

reito. O que tem acon-
tecido é uma forte manipulação do 
rito jurídico, em associação com seto-
res da imprensa, para expedir man-
dados de prisão contra empresários e 

políticos influentes, extrair delações 
premiadas e vazá-las, seletivamente, 
para que as mesmas sejam recebidas 
pela população como verdade abso-
luta, mesmo que não tenham funda-
mento nenhum.

Se vê no Brasil desde 2014 uma 
agressão ao sistema sendo apre-
sentada como espetáculo, e ainda, 

Sérgio Moro eleito novo herói 
nacional pela grande mídia 
brasileira. O mesmo foi critica-
do por ministros do Supremo 
Tribunal Federal, negou direi-
tos na relação entre clientes e 
advogados, estendeu os prazos 
de prisões preventivas, negando 
pedidos de habeas corpus sem 
motivo algum. Não que os acu-
sados sejam totalmente isentos, 
mas negar-lhes direitos previstos 
é afrontar a lei.

Se Paulo Moreira Leite peca 
pelo timing ao fechar a obra em 
setembro de 2015, ao mesmo tem-
po acerta por mostrar a previsi-
bilidade da operação. Não há no 
livro, então, a condução coercitiva 
do presidente Lula, entre outras 
coisas mais recentes. 

Além da apresentação, o livro 
reúne artigos publicados pelo jor-
nalista. Há uma leve tendência lu-
lo-petista, como quando o autor se 
nega a chamar a Ação Penal 470 
de mensalão, em diversos momen-
tos. Para quem acompanha com 
afinco o noticiário político, digo 
que o livro traz poucas novidades. 
Mas se o leitor não for assíduo, 
vale a pena abrir os olhos para ou-
tro foco.

Revista traz novas versões dos fatos
liTeraTura

CiNeMa

FOTO: Divulgação

Felipe Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Inscrições abertas para o 

Festival Curta Coremas

Lucas Silva 
Especial para a união 

É através da democratização da produção 
�����������ϐ����������������������������� �����
Coremas que, o 6º Festival Curta Coremas dá o 
ponta pé inicial com a abertura de inscrições 
para novos curtas-metragens até o próximo dia 
30 deste mês. Tendo inscrições realizadas por 
meio do site www.curtacoremas.com.br, o festi-
val tem início em julho no Centro Pastoral João 
Paulo II e apresenta ao público uma programa-
ção totalmente gratuita.

No ato da inscrição, os interessados em 
participar precisam preencher um formulário 
disponível no site com algumas informações cru-
����������ǡ������������ǡ���������ϐ����ǡ���������
���ϐ����ǡ�������ϐ��� ������������ǡ����������������
��ϐ���������������ǡ�ϐ������±�����ǡ�������������Ǥ�

Já na programação estarão inclusas exi-
��Ù��� ��� ϐ�����ǡ� �������ǡ� �ϐ������ǡ� ������Ù��ǡ�
shows e apresentações culturais. Além disso, o 
evento promove um grande encontro de artistas 
com a população da região, além de contar com a 
participação de cineastas e produtores de vários 
estados de País.

De acordo com o diretor geral do evento Ke-
nnel Rógis, a programação para esta sexta edição 
ainda está sendo fechada com os parceiros que 
farão parte do evento. Ainda em entrevista, Ke-
nnel Rógis disse que na última edição do evento 
���������ͶͲͲ�ϐ���������������������������������ǡ�
ou seja, um grande número na produção do nos-
so País. “A expectativa é que este ano um novo 
recorde de inscrições e público seja atingido”, 
completou.

Outro ponto importante a se destacar é 
que sob o comando do Coletivo Turbina Cultu-
ral o Curta Coremas abre suas portas para re-
ceber curtas-metragens em 5 principais mos-
tras: “Mostra Rio Turbinas”, “Mostra Panorama 
Brasil”, “Mostra Mãe D’água”, “Mostra Infantil” 
e “Mostra Primeiros Passos” apresentando um 
amplo panorama do cinema brasileiro. 

“O evento é um constante estimulador, com 
a capacidade de incentivar o surgimento de no-
vos realizadores de audiovisual, particularmen-
te no interior do Estado, explorando o universo 
artístico-cultural que a nossa Paraíba possui”, 
ressaltou entusiasmado Kennel Rógis.

Em exposição inédita na capital, o artista visual Eulâmpio apresenta 
esculturas inspiradas na influência da música sobre os sentimentos humanos
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Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta Cidade,
no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta
data,sobpenadeseremosreferidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.
Joao Pessoa,19/04/2016
 ----------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
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TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2016
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna púbico para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 29 DE ABRIL de 2016, às 15:00 horas (horário local), com sede na sala de 
reuniões do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Pedra Branca - PB, localizada na Rua 
Emanoel Claudino da Silva, 422, Centro, de Boa ventura - PB,para procedimento licitatório na moda-
OLGDGH�720$'$�'(�35(d2��REMHWLYDQGR�D�&2175$7$d2�'(�(035(6$�3$5$�35(3$5$d2�
DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE GFIP, RAIS, DIRF, ENTRE 
OUTROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB, conforme Anexo I – Termo de 
Referência do Edital. Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão ser 
obtidas na sede da Câmara de Vereadores, no endereço acima indicado.

PEDRA BRANCA-PB, 04 de abril de 2016.
ANA CINTHIA ANANIAS DA SILVA

Presidente da CPL
BRAZ DE SOUZA LINS

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016

2EMHWR��&2175$7$d2�'(�3(662$�-85Ë',&$�3$5$�35(67$d2�'(�6(59,d26�7e&1,-
COS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PEDRA BRANCA-PB. 

Empresa HABILITADA 
)81'$d2�9$/(�'2�3,$8Ë� &13-��������������������

Pedra Branca-PB, 08 de Abril de 2016.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANA CINTHIA ANANIAS DA SILVA
Presidente

MARIA ROSÂNGELA PEREIRA
Membro

AILTON NÓBREGA
Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2016
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
&,$/�1�������������GR�WLSR�0HQRU�3UHoR��REMHWLYDQGR�RIRUQHFLPHQWR�GH�UHIHLo}HV��SDUD�DWHQGHU�DV�
necessidades desta municipalidade. Data de Abertura: 02/05/2016 às 09:00h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, Centro – Camalaú 
– PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú – PB, 18 de abril de 2016.
José Fagner Barbosa Alves

Pregoeiro

ASSEMBLEIA GERAL CUMULATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

� 2�3UHVLGHQWH�GD�&2236(%5$(�±�&223(5$7,9$�'(�&5e',72�0Ò782�'26�)81-
CIONÁRIOS DO SEBRAE/PB, SEBRAE/RN E SESC, SENAC E SENAR

EM JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os as-
sociados, que nesta data são em número de 344 (trezentos e quarenta e quatro),em condições de 
votar, para se reunirem em Assembleia Geral Cumulativa Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na 
AFURN - Associação dos Funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizada 
na Avenida Coronel Paulo Salema, Nº 22 – Praia de Búzios - CEP.: 59.164-000 – Cidade de Nízia 
Floresta, Estado do Rio Grande do Norte, (tendo em vista que a sede social da cooperativa não 
possui condições ideais para acomodar todos os associados) no dia 30 de abril de 2016, às 08h00 
horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação; às 
09h00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 
10h00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1. Prestação de contas do exercício de 2015;
2. Destinação das sobras apuradas;
3. Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1.Reforma no Estatuto Social, exclusãoInciso IV do Art.71;

Edilson Batista de Azevedo
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

&2175$72�1�������������&RQWUDWDGR�D���('&2/�('�&RQVWUXo}HV�/WGD���(33��2EMHWR��&RQWUDWD-
ção de empresa especializada em construção civil para reforma e ampliação da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Moacir Dantas - Jardim Aeroporto em Bayeux. Valor Contratado: R$ 140.464,80.
5HFXUVRV��3UySULRV�H�)1'(��&ODVVL¿FDomR��6HFUHWDULD�GH�(GXFDomR���2EUDV�H�,QVWDODo}HV��9LJrQFLD��
14/04/2016 a 14/12/2016.

Bayeux/PB, 14 de abril de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 EXTRATO DE CONTRATO

2%-(72��$TXLVLomR�GH�yOHR�OXEUL¿FDQWH�
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 

- 20.601.0900.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ARICULTURA - 05.00 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - 12.361.1880.2013 - MANUTENÇÃO 
'$6�$7,9,'$'(6�'2�(16,12�)81'$0(17$/�'2�081,&Ë3,2� �� ������ ��6(&5(7$5,$�'(�
SERVIÇOS URBANOS - 15.451.0210.2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE SERVIÇOS URBANOS - 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.302.4280.2028 - MANU-
TENÇÃO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
- 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.4860.2036 - MANUTENÇÃO 
'$6�$7,9,'$'(6�'2�)0$6�'2�081,&Ë3,2� �� ������ �� 6(&5(7$5,$�'(�75$163257(6� ��
26.782.0210.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E 
ESTRADAS VICINAIS - 3390.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO.

9,*Ç1&,$��DWp�R�¿QDO�GR�H[HUFtFLR�¿QDQFHLUR�GH�����
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e:
CT Nº 00029/2016 - 13.04.16 - AUTOLUB - ALDO MIGUEL DA SILVA - ME - R$ 36.065,00

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 
WLYHUHP�TXH��SRU�HVWH� MXt]R�GD�����9DUD�&tYHO��&RPDUFD�GH�&DPSLQD�*UDQGH�3%��FRUUH�D�DomR�
DECLARATÓRIA, processo nº 0028795-38.2013.815.0011, tendo como promovente GUSTAVO 
52&+$�'(�2/,9(,5$��*867$92�(48,3$'25$���SHVVRD�MXUtGLFD�GH�GLUHLWR�SULYDGR��LQVFULWD�QR�
&13-�VRE�R�Q����������������������SHOR�SUHVHQWH�&,7$�0(1(',1� ,1'Ò675,$�(�&20e5&,2�
'(�9,'526�'(�6(*85$1d$�/7'$��SHVVRD�MXUtGLFD�GH�GLUHLWR�SULYDGR��LQVFULWD�QR�&13-�VRE�Q��
��������������������SDUD��TXHUHQGR��QR�SUD]R�GH�����TXLQ]H�GLDV��DSUHVHQWDU�FRQWHVWDomR��¿FDQGR�
advertido que não sendo contestada, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pelo 
DXWRU�QD�LQLFLDO�FRQIRUPH�GHWHUPLQD�RV�DUWV������H�����GR�&3&��SURVVHJXLQGR�VH�D�DomR�DWp�R�¿QDO�
GR� MXOJDPHQWR��(��SDUD�TXH�QLQJXpP�DOHJXH� LJQRUkQFLD��p�H[SHGLGR�R�SUHVHQWH�HGLWDO�TXH�VHUi�
SXEOLFDGR�H�¿[DGR�HP�OXJDU�GH�FRVWXPH��GH�FRQIRUPLGDGH�FRP�D�OHL��'DGR�H�SDVVDGR�QHVWD�FLGDGH�
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

1RV�WHUPRV�GR�UHODWyULR�¿QDO�DSUHVHQWDGR�SHOR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�REVHUYDGR�SDUHFHU�GD�$V-
VHVVRULD�-XUtGLFD��UHIHUHQWH�DR�3UHJmR�3UHVHQFLDO�Q��������������TXH�REMHWLYD��$TXLVLomR�GH�yOHR�
OXEUL¿FDQWH��+202/2*2�R�FRUUHVSRQGHQWH�SURFHGLPHQWR�OLFLWDWyULR�HP�IDYRU�GH��$872/8%���$/'2�
MIGUEL DA SILVA - ME - R$ 36.065,00.

Mari - PB, 13 de Abril de 2016
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016

7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
para contratações futuras, para: Aquisição de pães diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 18 de Abril de 2016
-26(1,/'2�6,/9$�'(�2/,9(,5$���3UHJRHLUR�2¿FLDO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016

7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 04 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Software destinado 
a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 18 de Abril de 2016
-26(1,/'2�6,/9$�'(�2/,9(,5$���3UHJRHLUR�2¿FLDO

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
3HOR�SUHVHQWH�(GLWDO��¿FD�UHYRJDGD�D�SDUWLU�GHVWD�GDWD�H�VHP�QHQKXP�HIHLWR�DV�3URFXUDo}HV�

3~EOLFDV�ODYUDGDV�QRV�/LYURV������jV�ÀV������HP�GDWD�GH������������H�/LYUR������jV�ÀV������HP�GDWD�
de 03/11/2015, no Cartório Serviço Notarial 10º Ofício de Notas – “CARTÓRIO DECARLINTO”, desta 
Comarca, em que é parte outorgante ROSIMERE SOARES DE CARVALHO e parte outorgada ANA 
CRISTINA MEDEIROS PIMENTEL GUSMÃO.

João Pessoa-PB, 14 de ABRIL DE 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de restauração 
do prédio da Ação Social e de duas Escolas localizadas na Zona Rural desteMunicípio. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 15 de Abril de 2016.
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO DE Nº 2.08.003/2015/SECOB/PMCG. 
PARTES: SECOB/MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CALÇADAS NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/
PB. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DE 180 
�&(172�2,7(17$��',$6�(�6835(662�'(�&/È868/$�'e&,0$�6(*81'$��)81'$0(17$d2��
COM FULCRO NO ART 57, II, § 1º E § 2º, E ART. 58, I, DA LEI 8666/93, INALTERADA. TOMADA 
'(�35(d26�1����������������6(&2%�30&*�$66,1$0��$1'5e�$*5$�*20(6�'(�/,5$�(�-26e�
FERNANDO PEREIRA DE LIMA. DATA DE ASSINATURA: 15/04/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
6HFUHWiULR�GH�2EUDV

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
Lei complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 
do tipo menor preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura 
0XQLFLSDO�GH�62�-26(�'26�5$026��QR�GLD����GH�PDLR�GH������DV���K��PLQ��2EMHWLYR��(YHQ-
tual aquisição parcelada de materiais odontológicos, destinados para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. Maiores informações e aquisição do edital completo na Praça Noé 
Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 
08:00 as 13:00 Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos, 18 de abril de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

3UHJRHLUD�2¿FLDO

CPF/CNPJ: 275579011-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$7.038,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020454
Responsavel.: JOSE ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 099082174-96
Titulo: CED CRE BAN INDR$3.361,94
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo: 2016 - 020177
Responsavel.: JOSE RODRIGO S DE A COM TRANSP 
EIRE
CPF/CNPJ: 020920348/0001-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.908,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019830
Responsavel.: M3 ACENCIA WEB LTDA - ME
CPF/CNPJ: 010686543/0001-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.294,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020444
Responsavel.: M3 ACENCIA WEB LTDA - ME
CPF/CNPJ: 010686543/0001-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.476,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020445
Responsavel.: M F PRODUTOS VETERINARIOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 010451583/0001-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$312,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019944
Responsavel.: MARIA DE FATIMA ISMAEL LACERDA
CPF/CNPJ: 202760444-87
Titulo: DUP PRES SER INR$120,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019496
Responsavel.: MARIA JOSE DOS ANJOS
CPF/CNPJ: 202850864-72
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.397,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020486
Responsavel.: MARIA JOSENILDA VILAR FERREIRA 
EIRE
CPF/CNPJ: 003258004/0001-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$830,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020039
Responsavel.: MARILANGE DA SILVA ALMEIDA
CPF/CNPJ: 109322324-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.487,29
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020541
Responsavel.:  MARLI CANDIDO FRANCISCO 
80651941415
CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$412,89
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020105
Responsavel.: PEREIRA & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 012919550/0001-98
Titulo: DUP VEN MER INDR$739,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020267
Responsavel.: REGINALDO HERMINIO PORTO 
0000335940
CPF/CNPJ: 020562444/0001-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$534,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020017
Responsavel.: SANDRA MARCELLA MARQUES PAIVA
CPF/CNPJ: 054707364-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$240,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019943
Responsavel.: SANDRA MARCELLA MARQUES PAIVA
CPF/CNPJ: 054707364-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$120,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019947
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE - ME
CPF/CNPJ: 019807941/0001-60
Titulo: DUP VEN MER INDR$365,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 023849
Responsavel.: W2S ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 015651170/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.112,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020047

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
6HWHPEUR�GH�������¿FDP�LQWLPDGDV�DV�3HVVRDV�)LVLFDV�
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,19/04/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

���2)Ë&,2�'(�3527(672������2)Ë&,2�'(�127$6
BELA.MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

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

Responsavel.: ADRIANO CESAR BARBOSA PAREDES
CPF/CNPJ: 007534574-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.140,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020380
Responsavel.: AMANDA LIRA DOS PASSOS
CPF/CNPJ: 018911046/0001-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$296,36
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 023803
Responsavel.: AP ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 001664506/0001-68
Titulo: INDIC DUPLICATAR$16.187,34
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020174
Responsavel.: BERTA CONSTRUCAO E IMPERME-
ABILIZACA
CPF/CNPJ: 003186531/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$150,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019497
Responsavel.: BREKAR COMERCIO E SERVICOS 
LTDA -ME
CPF/CNPJ: 008889774/0001-27
Titulo: DUP VEN MER INDR$387,46
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024019
Responsavel.: CARLOS ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 189666674-49
Titulo: DUP PRES SER INR$380,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018951
Responsavel.: CASA E COND MAYRLES E M SAR-
MENTO ME
CPF/CNPJ: 015309705/0001-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$700,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019936
Responsavel.: CASA E COND MAYRLES E M SAR-
MENTO ME
CPF/CNPJ: 015309705/0001-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$573,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019950
Responsavel.: EMMANUEL DYMAS DE ANDRADE 
CAMPOS
CPF/CNPJ: 007752534-56
Titulo: DUP VEN MER INDR$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019511
Responsavel.: CADASTRAL GEO - GEOTECNOLO-
GIAS, PRO
CPF/CNPJ: 005346766/0001-46
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.680,23
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020404
Responsavel.: ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
CONSTI
CPF/CNPJ: 006941531/0001-65
Titulo: DUP VEN MER INDR$500,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020079
Responsavel.: FOCO CONSULTORIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 010414278/0001-69
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.287,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020283
Responsavel.: FRANCISCO V VIEIRA JUNIOR ME
CPF/CNPJ: 021971788/0001-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.242,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020761
Responsavel.: FRANK JOSE LISBOA
CPF/CNPJ: 673983914-04
Titulo: DUP PRES SER INR$698,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018957
Responsavel.: GILBERTO ROSSI CICOTOSTE
CPF/CNPJ: 015483248-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$220,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020200
Responsavel.: H.J. CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS
CPF/CNPJ: 008602583/0001-32
Titulo: DUP VEN MER INDR$385,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020000
Responsavel.: JOAO PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ: 009264614-00
Titulo: CED CRE BAN INDR$2.038,29
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo: 2016 - 019158
Responsavel.: JOSE ALVES DOS SANTOS

25A UNIÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE SESSÃO FRACASSADA e REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que foi considerada fracassada a sessão da licitação acima indicada em virtude de 

WRGRV�RV�OLFLWDQWHV�WHUHP�VLGR�LQDELOLWDGRV��¿FDQGR�QRYD�GDWD�DJHQGDGD�SDUD�jV�������KRUDV�GR�GLD�
��GH�0DLR�GH�������RQGH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�
Rua Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, licitação na modalidade 
3UHJmR�3UHVHQFLDO��GR�WLSR�PHQRU�SUHoR��SDUD��&2175$7$d2�'(�9(Ë&8/26�3$5$�75$163257(�
DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS-
TANTES DO TERMO DE REFERENCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34. 
Email: pmp.cpl@gmail.com

Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes
Picuí - PB, 06 de Abril de 2016.

ATEMÁRIO GOMES DOS SANTOS
3UHJRHLUR�2¿FLDO

3XEOLFDGR�QR�'�2�(�GH�����������
5HSXEOLFDGR�SRU�LQFRUUHomR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�

Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 02 
de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LA-
BORATÓRIO DE FORMA PARCELADA, DESTINADO A0 LABORATÓRIO MUNICIPAL “SEVERINO 
LUIS FERNANDES”, CONFORME ESPEFICICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34. Email: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 31 de Março de 2016.
CARLOS ANDRÉ DE MEDEIROS CASADO

3UHJRHLUR�2¿FLDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�

Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 08:00 horas do dia 
03 de Maio de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE ARTIGOS 
FUNERÁRIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME ESPEFICICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERENCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34. Email: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 04 de Abril de 2016.
JOSÉ GIANNI MEDEIROS COSTA

3UHJRHLUR�2¿FLDO

Estado da Paraíba
3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO�GH�*XULQKpP

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - SRP – PROCESSO ADM Nº 2016.03.019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 
DAS UNIDADES DE SAÚDE.

1. VALORES REGISTRADOS E LICITANTES:

EMPRESA: KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - CNPJ: 11.475.796/0001-55
OBJETO: MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL

1 Amitriptilina 25 mg comp 50.000 TEUTO R$     0,09 R$            4.500,00
2 Biperideno 2 mg comp 8.000 CRISTALIA R$     0,38 R$            3.040,00
3 Bromazepam 3 mg comp 12.000 TEUTO R$     0,12 R$            1.440,00
4 Bromazepam 6 mg comp 15.000 SANVAL R$     0,08 R$            1.200,00
5 Carbonato de lítio comp 4.000 HIPOLABOR R$     0,34 R$            1.348,00
6 Clonazepam 0,5 mg comp 12.000 CRISTALIA R$     0,13 R$            1.560,00
7 Clonazepam 2 mg comp 55.000 GEOLAB R$     0,13 R$            7.150,00
8 Carbamazepina 200 mg comp 40.000 TEUTO R$     0,19 R$            7.600,00
9 Cloridrato de tramadol 50 mg/mL AMP 300 HIPOLABOR R$     1,42 R$                426,00

10 Clorpromazina 25 mg COMP 8.000 CRISTALIA R$     0,38 R$            3.040,00
11 Clorpromazina 100 mg comp 15.000 CRISTALIA R$     0,40 R$            6.000,00
13 Diazepam 10 mg comp 35.000 SANTISA R$     0,07 R$            2.450,00
14 Diazepam   5mg/mL AMP 500 SANTISA R$     1,05 R$                525,00
15 Fenobarbital 100 mg comp 40.000 CRISTALIA R$     0,15 R$            6.000,00

16 Fenobarbital 200 mg/mL AMP 300 UNIÃO 
QUIMICA R$     2,85 R$                855,00

17 Fenobarbital  40 mg/mL fR 300 UNIÃO 
QUIMICA R$     3,55 R$            1.065,00

18 Fluoxetina 20 mg Comp 20.000 TEUTO R$     0,13 R$            2.600,00
19 Haloperidol 1 mg comp 5.000 CRISTALIA R$     0,21 R$            1.050,00

20 Haloperidol 5 mg comp 28.000 UNIÃO 
QUIMICA R$     0,20 R$            5.600,00

21 Haloperidol 5mg/mL AMP 400 TEUTO R$     1,60 R$                640,00
22 Levomepromazina 25 mg Comp 4.000 CRISTALIA R$     0,69 R$            2.760,00
23 Levomepromazina 100 mg comp 8.000 CRISTALIA R$     1,35 R$          10.800,00
24 Levomepromazina 4% Fr 300 CRISTALIA R$   15,50 R$            4.650,00

TOTAL R$          76.299,00 

2. VALIDADE DA ATA

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário 
Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a 
firmar as contratações.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que autorizados 
pela Prefeitura Municipal de Gurinhém.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de Gurinhém, por
intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

Gurinhém, 18 de Abril de 2016.
Município de Gurinhém

TARCISIO SAULO DE PAIVA - PREFEITO                              

CONTRATANTE

6,1',&$72�'26�6(59,'25(6�3Ò%/,&26�'2�081,&Ë3,2�'(�$/+$1'5$�3%��6,6380$���
Rua Roldão Guedes, 225, Sl 1 – Centro – Alhandra-PB - CEP: 58.320-000 - CNPJ:  14.768.902\0001-
87 - COMISSÃO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2016 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO RESUMIDO - A 
Comissão Eleitoral constituída no dia 12 de março de 2016, conforme ata, para gerir o processo 
eleitoral do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Alhandra - SISPUMA, atendendo o 
que preceitua o Estatuto Social da entidade, para o pleito referente ao mandato da Diretoria para 
o quadriênio 2016/2020, vem convocar todos os servidores públicos municipais da base territorial 
GH�$OKDQGUD�3%��¿OLDGRV�DR�6,6380$�HP�GLD�FRP��R�VLQGLFDWR�H�DSWRV�SDUD�YRWDUHP�H�VHUHP�YR-
tados, de acordo com o documento supra citado, que se encontra à disposição de todos na sede 
do sindicato, para participarem das ELEIÇÕES, para tanto fazendo saber: 1. Eleição da Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal e respectivos suplentes; 2. Data: 06 de maio de 2016; 3. Local: Sede 
do SISPUMA, à Rua Roldão Guedes, 225, Sl 1 – Centro – Alhandra-PB; 4. Horário: das 08h00min 
às 16h00min; 5. Prazo para Registro de chapas: 08 (oito) dias corridos após publicação deste edital. 
Demais informações, vide Estatuto e Edital completo na sede e nas repartições públicas municipais 
da base do sindicato. Alhandra-PB, 16 de abril de 2016. A Comissão Eleitoral.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

RELAÇÃO DOS TERRENOS NOTIFICADOS COM ENDEREÇO DOS PROPRIETÁRIOS PARA CORRESPONDÊNCIA NÃO LOCALIZADOS QUE TERÃO UM PRAZO DE CINCO DIAS APÓS

PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO SEMANÁRIO. O NÃO COMPARECIMENTO IMPLICARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO 5.771/06 E 6.149/08 DO 

QUE TRATA A TAXA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E AS LEI 6.811/91 DO R.L.U. E A.L.C. 07/95 DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA.

MÊS DE ABRIL  I/ 2016=>14/04/2016
Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO DATA DO

AUTO

PROPRIETÁRIO Nº DE INSCRIÇÃO

DO TERRENO

006307/15 09/10/2015 RONALDO SOARES NEGROMONTE DE MACEDO 293510-4
006308/15 09/10/2015 RONALDO SOARES NEGROMONTE DE MACEDO 293509-1
006309/15 09/10/2015 RONALDO SOARES NEGROMONTE DE MACEDO 293512-1
008795/16 08/01/2016 MARIA ANTONIA DOS SANTOS 210851-8
008800/16 08/01/2016 MARIO ROBERTO DOS SANTOS 088463-4
008871/16 13/01/2016 LUIS ANTONIO CAVALCANTE DA FONSECA 232561-6
008873/16 13/01/2016 ELENILSON RAMALHO DE SOUZA 119592-1
008882/16 13/01/2016 ADAILTON ELIAS DA SILVA 148065-1
008886/16 13/01/2016 MARIA DAS NEVES M. DE SOUZA 052210-4
008916/16 18/01/2016 SEVERINA FERREIRA BEZERRA 331118-0
008962/16 29/01/2016 PLANTERRA – PLANEJAMENTO DA TERRA LTDA 208694-8
008966/16 29/01/2016 MARIO ROBERTO DOS SANTOS 088463-4
010128/16 16/02/2016 WEDS BATISTA LOPES 155745-9
010129/16 16/02/2016 WEDS BATISTA LOPES 155746-7
010130/16 16/02/2016 WEDS BATISTA LOPES 155748-3
010133/16 16/02/2016 WEDS BATISTA LOPES 155747-5
010273/16 23/02/2016 RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA 114996-2
010274/16 23/02/2016 RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA 114994-6
010275/16 23/02/2016 RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA 114995-4
010288/16 09/03/2016 DAMIANA DE LIMA SOUSA 208032-0
010300/16 11/03/2016 ESPERIDIÃO CAZUZA DE ARAUJO 122797-1
010301/16 11/03/2016 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR - IPEP 254193-9
010302/16 11/03/2016 ROSEANE MIRANDA REZENDE DE BRITTO 000765-0
010304/16 11/03/2016 LIANE ROSA DE MEDEIROS FERREIRA 083542-1
010306/16 11/03/2016 JOSE MARCOS DE CARVALHO 093585-9
010307/16 11/03/2016 WALTER CAROLINO DE SOUZA 095985-5
010308/16 14/03/2016 OTACILIO FIGUEIREDO DA SILVA 098003-0
010309/16 14/03/2016 ELEONORA BATISTA DOS SANTOS 167008-5
010317/16 14/03/2016 JOAQUIM VIEIRA DA SILVA 202810-7
010319/16 15/03/2016 MARIA BERNADETE MINDELO MASSA 095617-1
010335/16 06/04/2016 JAIME G. DE SOUZA 135589-9
010336/16 06/04/2016 WALTER DA SILVA LUCENA 025430-4
010337/16 06/04/2016 CARLA MARIA SALES DA SILVA 141573-5
010339/16 06/04/2016 JOSE FRANCA NUNES 077869-9
010342/16 06/04/2016 FASF CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA 

EIRELI - ME
006187-5

010343/16 08/04/2016 ANA MARIA DE SOUZA 008458-1
010452/16 05/04/2016 MARIA DO CARMO CALADO ARAUJO 113532-5
010453/16 05/04/2016 M. FREIRE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA 114285-2

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
COMUNICADO DO PREGÃO 389/2015

PROCESSO Nº 19.000.023555.2015
Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº389/2015         (Registro de 

preços para aquisição de material escolar - kit escolar), destinado a Secretaria de Estado da Educa-
omR���6((���PRGDOLGDGH�3UHJmR�3UHVHQFLDO��¿FD�PDUFDGR�SDUD�R�GLD������������iV���K��,QIRUPDPRV�
que o novo Edital está disponível no site. www.centraldecompras.pb.gov.br 

REG CGE: 15-01608-0
João Pessoa, 18 de  abril  de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
*HUHQWH�([HFXWLYD�GH�/LFLWDomR

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
REGISTRO NA CGE Nº 15-01793-8

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA, através da Comissão Especial 
GH�/LFLWDomR�±�&(/��WRUQD�S~EOLFR�R�UHVXOWDGR�GR�MXOJDPHQWR�GD�GRFXPHQWDomR�GH�KDELOLWDomR�GD�720$'$�
'(�35(d26�Q������������FXMR�REMHWR�p�D�FRQWUDWDomR�GH�HPSUHVD�GH�HQJHQKDULD�HVSHFLDOL]DGD�SDUD�
H[HFXomR�GH�REUD�UHIHUHQWH�DRV����VHLV�� ORWHV�GHVFULWRV�QR�(GLWDO��FRQIRUPH�HVSHFL¿FDo}HV�H�GHPDLV�
HOHPHQWRV�WpFQLFRV�FRQVWDQWHV�QR�SURMHWR�EiVLFR�H�GHPDLV�DQH[RV�GR�$SyV�DQiOLVH�GD�GRFXPHQWDomR��D�
Comissão considerou CLASSIFICADA para o Lote 01 em primeiro lugar a proposta da empresa BERTA 
CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA – EPP com proposta no valor de R$ 44.542,97 (qua-
renta e quatro mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos) e em segundo lugar a 
empresa A3T – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA –EPP, com proposta no valor de R$ 50.935,75 
(cinquenta mil novecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos); Para o Lote 02, em primeiro lugar a 
empresa G&S CONSTRUTORA LTDA – ME, com proposta no valor de R$ 40.003,31 (quarenta mil três 
reais e trinta e um centavos), em segundo lugar a empresa A3T – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 
LTDA –EPP, com proposta no valor de R$ 40.234,28 (quarenta mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte 
e oito centavos; Para o Lote 03, em primeiro lugar a empresa  G&S CONSTRUTORA LTDA – ME, com 
proposta no valor de R$ 35.427,12 (trinta e cinco mil reais quatrocentos e vinte e sete reais e doze centavos); 
em segundo lugar a empresa A3T – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA –EPP, com proposta no 
valor de R$ 35.541,33 ( trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos); Para 
o Lote 04, em primeiro lugar a empresa PLANTEL – PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA – EPP, com proposta no valor de R$ 81.478,39 (oitenta e um mil quatrocentos e setenta e oito 
reais e trinta e nove centavos), em segundo lugar, a empresa G&S CONSTRUTORA LTDA – ME, com 
proposta no valor de R$ 92.022,24 (noventa e dois mil vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), em 
terceiro lugar  a empresa A3T – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA –EPP, com proposta no valor 
de R$ 92.552,19 (noventa e dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos); Para o 
Lote 05, em primeiro lugar a empresa PLANTEL – PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA – EPP, com proposta no valor de R$ 111.236,40 (cento e onze mil duzentos e trinta e seis reais e 
quarenta centavos), em segundo lugar a empresa G&S CONSTRUTORA LTDA – ME, com proposta no 
valor de R$ 130.616,44 (cento e trinta mil seiscentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), em 
terceiro lugar a empresa A3T – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA –EPP, com proposta no valor 
de R$ 131.168,53 (cento e trinta e um mil cento sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos); Para 
o Lote 06, em primeiro lugar a empresa PLANTEL – PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA – EPP, com proposta no valor de R$ 176.857,34 (cento e setenta e seis mil oitocentos e cinquenta 
e sete reais e trinta e quatro centavos), em segundo lugar a empresa G&S CONSTRUTORA LTDA – ME, 
com proposta no valor de R$ 204.053,09 (duzentos e quatro mil cinquenta e três reais e nove centavos), 
em terceiro lugar a empresa A3T – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA –EPP, com proposta no 
valor de R$ 205.520,87 (duzentos e cinco mil quinhentos e vinte reais e oitenta e sete centavos). João 
Pessoa, 14 de abril de 2016.

LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS
Presidente da CEL

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 

REGISTRO CGE N° 16-00261-7
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
004/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de  Material Permanente ( Equipamentos de Informática ) destinados 
a EMEPA-PB. 

/2&$/��',$�(�+25$��2�UHFHELPHQWR��DEHUWXUD�H�MXOJDPHQWR�GDV�SURSRVWDV�H�GRFXPHQWDomR�
serão realizados no dia 03 de maio de 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, EMATER-PB. 

5(&85626��$�FRQWUDWDomR�GHVVHV�VHUYLoRV�VH�GDUmR�FRP�UHFXUVRV�¿QDQFHLURV�GR�&RQYrQLR�
Federal EMBRAPA x EMEPA nº 10200.09/0271-5. (PAC 2009); e 10200. 10/0234-0 PAC 2010. 

&ODVVL¿FDomR�3URJUDPiWLFD���������������������������3URJUDPD�GH�7UDEDOKR������������±�1D-
WXUH]D�GD�'HVSHVD����������±�)RQWH�����±�/RFDOL]DomR�*HRJUi¿FD����������5HVHUYD�2UoDPHQWiULR�
nº 00077 e 00078 ambas datadas de 13/04/2016.

,1)250$d®(6��&ySLD�GR�(GLWDO�SRGHUi�VHU�DGTXLULGD�QR�VLWH���ZZZ�JHVWDRXQL¿FDGD�SE�JRY�EU�
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL localizada na BR.230, Km 
�����&(3��������������(VWUDGD�GH�&DEHGHOR�(0$7(5�3%��(�PDLO��FSO�HPHSD#JHVWDRXQL¿FDGD�
pb.gov.br. Fone para Contato-  3218-8100 R. 234.

João Pessoa-PB, 18 de abril de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Executar Serviços de Ampliação 

e Adequação do PSF I deste Município. LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUFORTE CONS-
TRUÇÕES EIRELI – EPP, descumpriu os subitens 8.2.17 (alvará de localização) e 8.2.18 (prova de 
inscrição no cadastro de contribuintes);ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME, descumpriu os 
subitens8.2.3 (apresentou o contrato social incompleto e 8.2.5 (certidão fazenda federal); MOURA 
E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, descumpriu os subitens8.2.17 (alvará 
de localização), 8.2.14 (declaração do engenheiro) sem assinatura do engenheiro e apresentou 
a procuração do representante cópia sem autenticação descumprindo o item 8.5; POLYEFE 
CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA – EPP, descumpriu os subitens8.2.13 
(comprovação de registro e quitação seus responsáveis técnicos), 8.2.18 (prova de inscrição no 
cadastro de contribuintes) e 8.2.14 (declaração do engenheiro) sem reconhecimento em cartório. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos ecom fundamento no §3º do art. 48 da Lei 8666/93, estabeleço o prazo de oito dias úteis 
para a apresentação de nova documentação referente a Tomada de Preços 001/2016, devido a 
INABILITAÇÃO de todos os licitantes, documentação que será apresentada no dia 02/05/2016, as 
��K��PLQ��QD�VDOD�GD�&RPLVVmR�GH�/LFLWDomR��0DLRUHV� LQIRUPDo}HV�SRGHUmR�VHU�REWLGDV�MXQWR�D�
Comissão Permanente de Licitação, Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, no horário 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3277-1108.

Pirpirituba - PB, 12 de abril de 2016
PETRÔNIO CAVALCANTE MAURICIO

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 08:30 horas do dia 02 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo tipo passeio, 
FDSDFLGDGH�PtQLPD�SDUD�����VHWH��SDVVDJHLURV��SDUD�¿FDU�j�GLVSRVLomR�GD�6HFUHWDULD�0XQLFLSDO�
GH�6D~GH�HP�DWHQGLPHQWR�DR�3URJUDPD�6D~GH�GD�)DPtOLD��FXMR�REMHWLYR�p�WUDQVSRUWDU�DV�HTXLSHV�
dos PSF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 10:30 horas do dia 02 de maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de medicamen-
tos psicotrópicos destinados a secretaria de saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016
7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 14:00 horas do dia 02 de maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais 
de Construção diversos para atender as demandas das secretarias deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (83) 3277-1108. 

Pirpirituba - PB, 14 de abril de 2016.
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA

3UHJRHLUR�2¿FLDO
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016

O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 
OLFLWDomR�QD�PRGDOLGDGH�3UHJmR�3UHVHQFLDO��GR� WLSR�PHQRU�SUHoR�SRU� LWHP��2EMHWR��$TXLVLomR�GH�
equipamento médico hospitalar, destinado ao Hospital Materno Infantil João Marsicano em Bayeux. 
Data: 03/05/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, 
nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h 
às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei 
nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 
Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 18 de abril de 2016
-RVp�/XL]�6REULQKR

Pregoeiro
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Estado da Paraíba
3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO�GH�*XULQKpP

1RV� WHUPRV�GR� MXOJDPHQWR�GD� OLFLWDomR��35(*$2�35(6(1&,$/�1����������� ��653�� IHLWR�SHOR�
3UHJRHLUR�2¿FLDO��DWUDYpV�GR�/DXGR�H[SHGLGR�HP�����GH�$EULO�GH������H�GH�FRQIRUPLGDGH�FRP�D�/HL�Q��
���������UHSXEOLFDGD�HP����������H�VXDV�DOWHUDo}HV�SRVWHULRUHV��/HL�IHGHUDO�Q����������GH����GH�MXOKR�
GH�������/HL�FRPSOHPHQWDU�Q������������H�VXDV�DOWHUDo}HV��¿FD�GHFLGLGR�D�

HOMOLOGAÇÃO
'R�MXOJDPHQWR�HP�IDYRU�GD�(PSUHVD��.$0(',&$�',675,%8,'25$�'(�0(',&$0(1726�/7'$�

ME CNPJ: 11.475.796/0001-55, vencedora com o valor total de R$ 76.299,00 (setenta e seis mil e 
duzentos e noventa e nove reais) pelas razões expostas no referido Laudo.

Gurinhém - PB, 18 de Abril de 2016.
7DUFtVLR�6DXOR�GH�3DLYD
3UHIHLWR�&RQVWLWXFLRQDO

       
ADJUDICAÇÃO

1RV�WHUPRV�GR�/DXGR�DSUHVHQWDGR�SHOR�3UHJRHLUR��TXDQGR�GR�MXOJDPHQWR�GR�35(*$2�35(6(1-
CIAL N.º 004/2016-SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para a Empresa: KAMEDICA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ: 11.475.796/0001-55, vencedora com o valor 
total R$ 76.299,00 (setenta e seis mil e duzentos e noventa e nove reais).

Gurinhém - PB, 18 de Abril de 2016.
5DIDHO�5RGULJXHV�GR�1DVFLPHQWR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços especializados de confecção de prótese dentária para atender 

o programa do Governo Federal “Brasil Sorridente” para o município de Água Branca/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção de outros Programas do 

SUS - Elemento de despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
9,*Ç1&,$��DWp�R�¿QDO�GR�H[HUFtFLR�¿QDQFHLUR�GH�����
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: NUNES & BRITO LTDA ME 

- R$ 134.910,00
Água Branca - PB, 18 de Abril de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

NUNES & BRITO LTDA ME
CNPJ nº 11.392.794/0001-00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016
1RV�WHUPRV�GR�UHODWyULR�¿QDO� O�H�REVHUYDGR�SDUHFHU�GD�$VVHVVRULD�-XUtGLFD��UHIHUHQWH�DR�3UHJmR�

3UHVHQFLDO�Q��������������TXH�REMHWLYD��&RQWUDWDomR�GRV�VHUYLoRV�HVSHFLDOL]DGRV�GH�FRQIHFomR�GH�
prótese dentária para atender o programa do Governo Federal “Brasil Sorridente” para o município 
de Água Branca/PB; ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NUNES & 
BRITO LTDA ME - R$ 134.910,00.

Água Branca - PB, 15 de Abril de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016
1RV�WHUPRV�GR�UHODWyULR�¿QDO�DSUHVHQWDGR�SHOD�3UHJRHLUD�2¿FLDO�H�REVHUYDGR�SDUHFHU�GD�$VVHVVR-

ULD�-XUtGLFD��UHIHUHQWH�DR�3UHJmR�3UHVHQFLDO�Q��������������TXH�REMHWLYD��&RQWUDWDomR�GRV�VHUYLoRV�
especializados de confecção de prótese dentária para atender o programa do Governo Federal “Brasil 
Sorridente” para o município de Água Branca/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: NUNES & BRITO LTDA ME - R$ 134.910,00.

Água Branca - PB, 15 de Abril de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA torna público para conhecimento dos inte-
ressados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão 
GH�EHQV�PyYHLV�LQVHUYtYHLV�Q�����������GR�WLSR�PDLRU�ODQFH��TXH�VHUi�UHDOL]DGR�SHOR�/HLORHLUR�2¿FLDO�
o senhor Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias JUCEP N.º 10/2014. O leilão será realizado no dia 
04/05/2016 as 10:00 horas na Sede da Prefeitura Municipal. Maiores informações serão disponíveis 
QD�VDOD�GD�&3/�QR�SUpGLR�VHGH�GD�3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO����������������RX�FRP�R�/HLORHLUR�2¿FLDO������
98787-8175 | 99699-1850 ou no site: www.lancecertoleiloes.com.br

Barra de Santana 13 de abril de 2016.
JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO

3UHIHLWR�&RQVWLWXFLRQDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00014/2016
2�)XQGR�0XQLFLSDO�GH�$VVLVWrQFLD�6RFLDO�GH�$ODJRD�*UDQGH��DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�GR�0XQL-

cípio, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00014/2016, DO 
7,32�0(125�35(d2�325�,7(0��REMHWLYDQGR�D�FRQWUDWDomR�GH�VHUYLoRV�GH�WUDQVSRUWH�YLDJHQV��SDUD�
atender os programas sociais geridos pelo Município de Alagoa Grande em parceria com o Governo 
Federal, no dia 02/05/2016 às 8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego 
Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 29/04/2016.

Alagoa Grande(PB), 18 de abril de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

Estado da Paraíba
3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO�GH�-RmR�3HVVRD

6HFUHWDULD�GD�$GPLQLVWUDomR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.009/2016 
PROCESSO Nº 2014/084941 do PROCON
DATA DE ABERTURA: 02/05/2016 - ÀS 08:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 (UM) 

9(Ë&8/2�7,32�)85*29$1�3$5$�75$163257(�'(��� �6(7(��3(662$6��3$5$�$7(1'(5�$6�
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR..

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 
nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão 
(OHWU{QLFR�653��VRE�R�FULWpULR�GH�PHQRU�SUHoR�SRU�ORWH��2�(GLWDO�¿FDUi�j�GLVSRVLomR�GRV�LQWHUHVVDGRV�
no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
626334. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipal nº 
4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto 
Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: Fundo Municipal. 
Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água 
)ULD���-RmR�3HVVRD�3%��QR�)RQH����������������RX�SHOR�H�PDLO��OLFLWDFDRMS#JPDLO�FRP�RX�VHDG�FRSHO#
MRDRSHVVRD�SE�JRY�EU�

João Pessoa, 18 de abril de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

EXTRATO RATIFICAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Patos – PB, em 

FXPSULPHQWR�DR�7HUPR�GH�5DWL¿FDomR�SURIHULGR�SHOD�([PD��6UD��3UHIHLWD�0XQLFLSDO��HPLWH�SDUD�SXEOL-
cação o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir:

2%-(72��&RQWUDWDomR�GH�HPSUHVD�SDUD�¿QV�GH�H[HFXomR�H�LPSODQWDomR�GH�DWLYLGDGH�HGXFDWLYD�
MXQWR�DV�FRPXQLGDGHV�DWHQGLGDV�SHOR�VLVWHPD�GH�GUHQDJHP�XUEDQD�GD�%DFLD�GR�5LDFKR�GR�)UDQJR��
&DQDO�1Rp�7UDMDQR�H�&DQDO�1RYR�+RUL]RQWH�

FAVORECIDO: VOLSKI CULTURAL - LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 03920811/0001-07.
FUNDAMENTO Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93.
FONTE DE RECURSO: FPM/ICMS/ISS/IPTU/OUTROS e contrato de repasse nº 0418316-59/

Ministério das Cidades/CEF
VALOR TOTAL: R$ 105.144,00 (Cento e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais).
3(5Ë2'2�'$�(;(&8d2��'H�������D������������
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Procuradoria Jurídica

PATOS, 04 de março de 2016.
FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA
3UHIHLWD�&RQVWLWXFLRQDO�GH�3DWRV

 
EXTRATO DE CONTRATO

Inexigibilidade nº 002/2016
Nº DO CONTRATO: 178/2016
2%-(72��&RQWUDWDomR�GH�HPSUHVD�SDUD�¿QV�GH�H[HFXomR�H�LPSODQWDomR�GH�DWLYLGDGH�HGXFDWLYD�

MXQWR�DV�FRPXQLGDGHV�DWHQGLGDV�SHOR�VLVWHPD�GH�GUHQDJHP�XUEDQD�GD�%DFLD�GR�5LDFKR�GR�)UDQJR��
&DQDO�1Rp�7UDMDQR�H�&DQDO�1RYR�+RUL]RQWH�

CONTRATADO: VOLSKI CULTURAL - LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 03920811/0001-07.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Patos
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2016, recursos próprios FPM/ICMS/IPTU/ISS/OUTROS e 

contrato de repasse nº 0418316-59/Ministério das Cidades/CEF.
PERIODO DA CONTRATAÇÃO: De 04 de março a 31 de dezembro de 2016.
VALOR GLOBAL: R$ 105.144,00 (Cento e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais).

PATOS - PB, 04 de março de 2016.
FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA
3UHIHLWD�&RQVWLWXFLRQDO�GH�3DWRV�3%

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 231/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS.
Com base nas informações constantes no referido Pregão, e em cumprimento aos termos do Artigo 

43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Permanente 
de Licitação, e HOMOLOGO o procedimento em favor das empresas: CRM COMERCIAL LTDA, CNPJ: 
04.679.119/0001-93, para os itens 01, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 e 23, totalizando o valor de 
R$: 80.524,19 (Oitenta mil quinhentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos); e para a empresa 
.2',$.�&20e5&,2�9$5(-,67$�'(�0$7(5,$,6�3$5$�(6&5,7Ï5,2�/7'$��&13-������������������
30, para os itens 02, 03, 05, 06, 07, 08, 14, 18, 20, 21, 22, 24 e 25, totalizando o valor de R$: 42.348,00 
(Quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais), perfazendo um valor global de R$: 122.872,19 
�&HQWR�H�YLQWH�H�GRLV�PLO��RLWRFHQWRV�H�VHWHQWD�H�GRLV�UHDLV�H�GH]HQRYH�FHQWDYRV���FODVVL¿FDGDV�SHOR�
critério do menor preço por item. E com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, 
no Art. 7º, inciso IV, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, 
HP�FRQVHT�rQFLD��¿FDP�FRQYRFDGDV�DV�SURSRQHQWHV�SDUD�DVVLQDWXUD�GDV�$WDV�GH�5HJLVWUR�GH�3UHoRV�
e Termos de Contratos, nos termos do Art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito 
j�FRQWUDWDomR��VHP�SUHMXt]R�GDV�VDQo}HV�SUHYLVWDV�QR�$UW�����GHVWH�PHVPR�GLSORPD�OHJDO�

Santa Rita/PB, 18 de Abril de 2016. 
-DFLQWR�&DUORV�GH�0HOR

6HFUHWiULR�0XQLFLSDO�GH�6D~GH

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000012/2016
$�3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO�GH�,ELDUD��DWUDYpV�GH�VHX�3UHJRHLUR�R¿FLDO��YHP�SRU�PHLR�GHVWH�WRUQDU�S~EOLFR�

SDUD�FRQKHFLPHQWR�GRV�LQWHUHVVDGRV��UHVXOWDGR�GH�MXOJDPHQWR�GH�3URSRVWD�GH�3UHoRV�H�+DELOLWDomR�
MXUtGLFD�GR�3UHJmR�3UHVHQFLDO�Q��������������FRP�R�VHX�REMHWR�FRQWUDWDomR�GH�VHUYLoRV�GH�HQJHQKDULD�
FRPR��HODERUDomR�GH�SURMHWR�EiVLFR��EROHWLP�GH�PHGLomR��DFRPSDQKDPHQWR�GH�REUDV� LQFOXVLYH�GH�
convênios, contratos de repasse (caixa econômica federal), elaboração de planilhas orçamentária, 
WHUPR�UHFHELPHQWR�GH�REUD�SDUFLDO�H�GH¿QLWLYR�H�¿VFDOL]DomR�HP�JHUDO�GH�WRGD�H�TXDOTXHU�REUD�UHDOL]DGD�
QR�PXQLFtSLR��&RPR�OLFLWDQWH�FODVVL¿FDGR�HP�WRGDV�DV�IDVHV�GHVWH�FHUWDPH��R�6U��-26e*$8'(1&,2�
ALVES DINIZ – CPF nº 301.403.404-59, vencedor no valor mensal de R$ 3.350,00 (três mil e trezentos 
e cinquenta reais).

Ibiara - PB, 18 de Abril de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

3UHJRHLUR�2¿FLDO��

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 231/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS.
$�3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO�GH�6DQWD�5LWD�3%��DWUDYpV�GR�VHX�3UHJRHLUR�2¿FLDO��D�6UD��7DWLDQH�&pVDU�

Silva, torna público, para conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento do presente 
FHUWDPH��DGMXGLFDQGR�HP�IDYRU�GDV�HPSUHVDV��&50�&20(5&,$/�/7'$��&13-����������������������
para os itens 01, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 e 23, totalizando o valor de R$: 80.524,19 (Oitenta 
PLO�TXLQKHQWRV�H�YLQWH�H�TXDWUR�UHDLV�H�GH]HQRYH�FHQWDYRV���H�SDUD�D�HPSUHVD�.2',$.�&20e5&,2�
VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ: 10.247.764/0001-30, para os itens 
02, 03, 05, 06, 07, 08, 14, 18, 20, 21, 22, 24 e 25, totalizando o valor de R$: 42.348,00 (Quarenta e 
dois mil, trezentos e quarenta e oito reais), perfazendo um valor global de R$: 122.872,19 (Cento e 
YLQWH�H�GRLV�PLO��RLWRFHQWRV�H�VHWHQWD�H�GRLV�UHDLV�H�GH]HQRYH�FHQWDYRV���FODVVL¿FDGDV�SHOR�FULWpULR�GR�
menor preço por item.

Santa Rita/PB, 15 de Abril de 2016. 
Tatiane César Silva
3UHJRHLUD�2¿FLDO
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
2�3UHJRHLUR�2¿FLDO�FRPXQLFD�R�DGLDPHQWR�GR�3UHJmR�3UHVHQFLDO�Q��������������FXMR�REMHWR�p�

a AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBAS DE INFUSÃO (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/
EPP), para o dia 02 de Maio de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Av. 
Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço.

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

Cabedelo - PB, 18 de Abril de 2016
9,1$�/Ò&,$�&$59$/+2�5,%(,52���3UHJRHLUR�2¿FLDO�

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGAO PRESENCIAL n. º 003/2016
2EMHWR��(YHQWXDO�DTXLVLomR�GH�PHGLFDPHQWRV�GHVWLQDGRV�DR�DEDVWHFLPHQWR�GD�)DUPiFLD�%iVLFD�

do Município;
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público aos interessados através 

GR�SUHJRHLUR�R¿FLDO���R�$',$0(172�SDUD�R�GLD������������DV���K��PLQ��D�UHXQLmR�SDUD�UHFHELPHQWR�
H�MXOJDPHQWR�GRV�HQYHORSHV�SURSRVWD�KDELOLWDomR�GR�3UHJmR�3UHVHQFLDO�Q�������������027,92��(P�
decorrência do feriado de emancipação política do dia 29/04/2016. Maiores informações e aquisição 
do edital completo na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086.

São José dos Ramos 18 de Abril de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE 2º ADITIVO AO CONTRATO CT Nº00027/2015.
OBJETO Contratação de empresa para Prestação de Serviços Especializados de Informática 

no Município de Poço Dantas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
OBJETO DO ADITIVO: Alterar para R$ 1.445,00 (um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), 

o valor da parcela mensal, constante da Cláusula Terceira - DO VALOR E PREÇOS em função 
do acréscimo de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) no valor da parcela mensal vigente, 
FRUUHVSRQGHQWH�DR�UHDMXVWH�GH����������GH]�YtUJXOD�QRYHQWD�H�VHLV�SRU�FHQWR���SDUD�PDQXWHQomR�GR�
HTXLOtEULR�HFRQ{PLFR�¿QDQFHLUR�LQLFLDO�GR�&RQWUDWRH�SURFHGHU�D�SDFWXDomR�FRQWUDWXDO��

)XQGDPHQWDomR�/HJDO�GR�$GLWLYR�������GR�DUW�����GD�/HL�)HGHUDO�Q�������GH����GH�MXQKR�GH������
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas eMACEDO CONTABILIDADE 

E AUDITORIA PUBLICA LTDA
Data de Assinatura: 05 de fevereiro de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 18 de Abril de 2016
6,021(�0('(,526�%(=(55$���3UHJRHLUR�2¿FLDO

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0075/2016/SEINFRA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 380, torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Concorrên-
cia Pública Nº 07.001/2016, em regime de execução de empreitada por preço unitário, com tipo de 
licitação menor preço global com Recursos Ordinário/PMJP e SUS, a ser realizada no dia 24/05/2016, 
LPSUHWHULYHOPHQWH�DV����K��QRYH�KRUDV���WHQGR�FRPR�REMHWR�D�VHOHomR�GH�HPSUHVDV�SDUD�&RQWUDWDomR�
de Serviços Especializados de Engenharia para execução dos serviços complementares para a 
Conclusão da Unidade de Pronto Atendimento de Cruz das Armas – UPA, em João Pessoa – PB. 
A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da 
próxima quarta feira dia 20/04/2016, na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de 
Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. A Cópia do Edital pode ser 
adquirida exclusivamente mediante a entrega exclusivamente de um DVD no horário das 08H30 
às 14H. Quaisquer informação será prestada no local e horário acima citado ou através do e-mail 
WHUHVD�KRODQGD#MRDRSHVVRD�SE�JRY�EU

João Pessoa, 18 de abril de 2016
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE  DÁGUA

AVISO DE EDITAL - CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D’AGUA  através da sua Comissão Permanente de 

Licitação, torna ciente aos interessados, que será realizada, em sessão pública,  chamamento 
de interessados PARA APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA  DE FORMA 
COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 
12�081,&Ë3,2�'(�0$(�'¶$*8$�3%��FRQIRUPH� UHODomR�FRQVWDQWHV�QR�$QH[R� ,�GHVWH�HGLWDO��D�
cargo desta Secretaria da Educação, a ser realizada no dia  09 de maio de 2016 as 08:30 hs. Os 
interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Luiz Furtado Figueiredo , 116-Centro 
, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, mediante apresentação de comprovante 
da taxa de retirada de Edital.

Mãe D’AGUA- PB  18 de abril de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL/PMMD

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A FROTA 
VEICULAR DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00011/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: 
DWp�R�¿QDO�GR�H[HUFtFLR�¿QDQFHLUR�GH�������3$57(6�&2175$7$17(6��3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO�GH�
Areial e CT Nº 00028/2016 - 12.04.16 - PNEUMAX LTDA - R$ 196.356,00

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

1RV�WHUPRV�GR�UHODWyULR�¿QDO�DSUHVHQWDGR�SHOD�3UHJRHLUD�2¿FLDO�H�REVHUYDGR�SDUHFHU�GD�$VVHV-
VRULD�-XUtGLFD��UHIHUHQWH�DR�3UHJmR�3UHVHQFLDO�Q��������������TXH�REMHWLYD��$48,6,d2�'(�31(86��
CÂMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A FROTA VEICULAR DE PROPRIEDADE DESTA 
EDILIDADE.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PNEUMAX 
LTDA - R$ 196.356,00.

Areial - PB, 12 de Abril de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços especializados 
de rebobinamento, trocas e revisão preventiva e corretiva dos equipamentos hidráulicos e elétricos 
diversos tipos como: motores elétricos, motores submersos, troca de contadores do quadro de co-
PDQGR��PRWRU�GH�FRPSUHVVRU��ERPED�LQMHWRUD��ERPED�VXEPHUVD��ERPED�FHQWULIXJD��ERPED�G¶DJXD�
dessalinizadora 3cv e diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 14 de Abril de 2016
-86&(/,12�0217(,52�'$�6,/9$���3UHJRHLUR�2¿FLDO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 11:00 horas do dia 03 de Maio de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
esportivos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 18 de Abril de 2016
-86&(/,12�0217(,52�'$�6,/9$���3UHJRHLUR�2¿FLDO

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 03 de Maio de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
odontológicos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 18 de Abril de 2016
-86&(/,12�0217(,52�'$�6,/9$���3UHJRHLUR�2¿FLDO

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 025/2016
OBJETIVO: Contratação de serviço de marcenaria e carpintaria destinados aos móveis do 

PXQLFtSLR�GH�0mH�'¶iJXD��FRQIRUPH�HVSHFL¿FDo}HV�QR�HGLWDO�H�VHXV�DQH[RV�
ABERTURA: 02 de maio de 2016 as 08:30 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 18 de abril  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 026/2016
2%-(7,92��&RQWUDWDomR�GH�VHUYLoRV�GH�R¿FLQD�GHVWLQDGR�D�IURWD�GH�YHtFXORV�GR�PXQLFtSLR��HP�

YLUWXGH�GRV�LWHQV�TXH�¿FDUDP�IUDFDVVDGRV�QD�OLFLWDomR�DQWHULRU��FRQIRUPH�HVSHFL¿FDo}HV�QR�HGLWDO�
e seus anexos.

ABERTURA: 02 de maio de 2016 as 10:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 18 de abril  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 11:00 horas do dia 02 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contração de empresa ou pessoa física 
destinada ao fornecimento de refeições (Café, Almoço e Jantar), para serem consumidos conforme 
solicitação das diversas secretarias do Município de Juru PB.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3555. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
(�PDLO��OLFLWDFDRMXUX#KRWPDLO�FRP

Juru - PB, 19 de Abril de 2016
6,'1(<�5$026���3UHJRHLUR�2¿FLDO

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de 
uma creche Pro infância do tipo 2.

LICITANTES INABILITADOS:
- ALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME.
- ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA.
- CAV CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
- COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA.
- CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI -ME.
- CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME.
- CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA.
- CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA -ME.
- DANTAS CONSTRUÇÕES E LOACAÇÕES LTDA.
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA.
- HOT GAS COMERC E SERVIÇ DE INSTALAÇÃO E MONTAG EM GERAL LTDA.
- JADA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP.
- L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
- LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELE - ME.
- NORDCON NORDESTE COSNTRUTORA LTDA.
- O S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP.
- POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- PRIIMEE.COSNTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS EIRELI -EPP.
- SBC CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP.
- TRABES CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

)HGHUDO�Q������������H�VXDV�DOWHUDo}HV��0DLRUHV�LQIRUPDo}HV�SRGHUmR�VHU�REWLGDV�MXQWR�D�&RPLVVmR�
Permanente de Licitação, Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 18 de Abril de 2016

LUIZ SOARES DE ANDRADE - Presidente da Comissão

REAL SIGN COMERCIO DE PLÁSTICOS E ESPUMAS EIRELI ME, nome fantasia: REPÚBLICA 
DOS COLCHÕES, CNPJ nº 13.730.559/0004-61, Inscrição Estadual nº 16.216.661-3, com sede à 
5XD�GD�5HS~EOLFD��Q�������&HQWUR��-RmR�3HVVRD�3%�H�D¿UPD�WHU�H[WUDYLDGR�FLQFR�WDORQiULRV�GH�QRWDV�
¿VFDLV��PRGHOR���WLSR�127$�),6&$/�'2�&21680,'25��VpULH�'��Q~PHUR�LQLFLDO����Q~PHUR�¿QDO������
AIDF 93300008.21.00004846/2013-20. Conforme Certidão de Ocorrência Nº 00015.01.2016.1.02.203 
datada 15 de Abril de 2016.

EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA – CNPJ/CPF Nº 16.624.611/0428-11 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 822/2016 em João Pessoa, 12 de Abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LIMITADA – PONTO DE APOIO PARA 
TROCA DE MOTORISTA, ABASTECIMENTO, LAVAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÔNI-
BUS. Na(o) RODOVIA BR 230 – SN – KM. 26,5 Municípios: JOÃO PESSOA – UF: PB.Processo: 
2015-007780/TEC/LO-1227.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 027/2016
OBJETIVO: Contratação de serviços de locação de motos, com documentação atualizadas, 

GHVWLQDGRV�DV�DWLYLGDGHV�VHFUHWDULDV�GR�PXQLFtSLR��FRQIRUPH�HVSHFL¿FDo}HV�FRQVWDQWHV�QR�WHUPR�
de referência anexo I do edital.

ABERTURA: 02 de maio de 2016 as 14:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 18 de abril  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA

AVISO DE CREDENCIAMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2016
OBJETIVO: Credenciamento de veículo tipo utilitário, passeio, para as atividades diversas da 

SUHIHLWXUD�GH�0mH�'¶iJXD��FRQIRUPH�HVSHFL¿FDo}HV�GR�HGLWDO�H�VHXV�DQH[RV�
DATA DA REÚNIÃO: 04 de maio de 2016, ás 08:30 horas na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA- Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000.

Mãe D’água - PB, 18 de abril  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 005/2016
OBJETIVO: Contratação dos serviços de Execução de obra de reforma das escolas CONEGO 

-$248,0�'(�$66,6�)(55(,5$�H�HVFROD�%2,/($8�'$17$6�:$1'(5/(<�HVSHFL¿FDo}HV�QD�
planilha orçamentaria e edital e seus anexos, e lei 8.666/93

ABERTURA: 04  de Maio  de 2016 as  08:30 hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel Mar-

ques, 67, Centro, Malta- Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3471-1232.
Malta, PB 18 de abril de 2016

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE EDITAL – CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS-PB, através da sua Comissão Permanente 
de Licitação, torna ciente aos interessados, que será realizada, em sessão pública, chamamento 
de interessados PARA APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COM-
PLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NO 
081,&Ë3,2�'(�9,(,5Ï32/,6�3%��D�VHU�UHDOL]DGD�QR�GLD�������������jV������K��2V�LQWHUHVVDGRV�
poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro- Vieirópolis - PB.

Vieirópolis - PB, 18 de Abril de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO5/0014/2016.
OBJETO; Aquisição de forma de parcelada de material de informática, eletrônicos destinada as 

atividades do município de vista serrana, foi DESERTA.
,1)250$d®(6��QD�VDOD�GD�&3/��QD�5XD�9HUHDGRU�5DLPXQGR�*DUFLD�GH�$UDXMR������&(1752��

VISTA SERRANA-PB, CEP nº 58700000, Email vistaserranacpl@hotmail.com- Estado da Paraíba. 
Informações pelo fone: TEL; ,83 3436-1137

VISTA SERRANA-PB, 18 de abril de 2016.
EDUILSON ARAUJO SILVA
3UHJRHLUR�2¿FLDO�096

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 2º Reunião
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição de forma de parcelada de material de informática, eletrônicos destinada as atividades 
do município de vista serrana. A reunião será no dia 03 de Maio de 2016, ás 09:30hs, Informação 
QR�HQGHUHoR�5XD�9HUHDGRU�5DLPXQGR�*DUFLD�GH�$UD~MR�����±�&HQWUR��9,67$�6(55$1$���(VWDGR�
da Paraíba, de segunda a sexta de 07 as 12;00hs.

Vista Serrana-PB, 18 de Abril de 2016.
EDUILSON ARAUJO SILVA
3UHJRHLUR�2¿FLDO��096��

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60008/2016
$�3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO�GH�&DMD]HLUDV��DWUDYpV�GH�VXD�3UHJRHLUD�2¿FLDO��&2081,&$�DRV�LQWH-

ressados que a empresa TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 
10.482.492/0001-52, apresentou RECURSO noPROCESSO LICITATÓRIO 160307PP60008 - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60008/2016, contra a habilitação da empresa WASTE COLETA DE 
5(6Ë'826�+263,7$/$5(6�/7'$�±�0(��&13-����������������������R�TXDO�IRL�FRQKHFLGR��VHUi�
SURFHVVDGR�H�MXOJDGR�1HVWHV�7HUPRV��¿FD�RV�GHPDLV�OLFLWDQWHV�GHVGH�ORJR�LQWLPDGRV�SDUD�DSUHVHQWDU�
contra-razõesno prazo de3 dias,em conformidade com Art. 4º, inc. XVIII, da Lei 10.520. O processo 
licitatório acima descrito encontra-se disponível vistas no setor de Licitações, localizado na Rua 
&RURQHO�-XYHQFLR�&DUQHLUR��������&HQWUR���&DMD]HLUDV�±�3%�,QIRUPDo}HV��QR�KRUiULR�GDV�������DV�
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
&DMD]HLUDV���3%�����GH�DEULO�GH������

DENYZE GONSALO FURTADO 
3UHJRHLUD�2¿FLDO

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para compra 
de material elétrico destinado a manutenção preventiva de prédios e vias públicas do Município de 
Juru - PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Federal nº 3555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
(�PDLO��OLFLWDFDRMXUX#KRWPDLO�FRP

Juru - PB, 19 de Abril de 2016
6,'1(<�5$026���3UHJRHLUR�2¿FLDO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 10:30 horas do dia 02 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa (multimarca) 
para realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos de linha pesada. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 18 de Abril de 2016
-$5.,620,5�2/,9(,5$�6$1726���3UHJRHLUR�2¿FLDO

João Pessoa > Paraíba > d�Z��ͳ&�/Z�͕ 19 de abril de 2016Publicidade
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