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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
24o  Mín.

33o  Máx.
18o Mín.

35o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 3,527  (compra) R$ 3,528  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,390  (compra) R$ 3,670  (venda)
EURO   R$ 4,007  (compra) R$ 4,011   (venda)

l Comitê vai definir ações para coibir tráfico de pessoas na Paraíba. Página 7

l Capitania alerta para possibilidade de ressaca na orla hoje e amanhã. Página 8

l OAB do Rio vai ao Supremo para cassar mandato de Bolsonaro. Página 10

l Equador estima que terremoto causou prejuízo de US$ 3 bilhões. Página 11

Nublado com 
chuvas ocasionais

Governadores foram ao Supremo para discutir com o ministro da 
Fazenda mudança no cálculo da taxa de juros das dívidas.  PÁGInA 15

sTF media as 
negociações 
do Governo 
com estados

ALTA

ALTA

09h23

21h38

O.4m

0.3m

baixa

baixa

03h24

15h39

2.3m

2.3m

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Esportes

João Pessoa Cabedelo

Infraestrutura pobre em bairros nobres

BAncÁRIos  Problema recorrente deixa 
comerciantes e moradores do bairro ilhados 
por conta dos alagamentos.  PÁGInA 5

cAMBoInhA  Lixo, buracos e invasão da 
água da chuva causam cenário de caos em 
diversos bairros de Cabedelo.  PÁGInA 5

Embalado após avançar à final da Copa do Nordeste, 
Campinense promete surpreender o Cruzeiro. PÁGInA 17

Hoje tem duelo das raposas no 
gramado do Amigão em Campina

Dia do Índio

AçõES dE APOIO Durante atividades na Baía da Traição, o governador Ricardo Coutinho anunciou a 
liberação de crédito pelo Empreender-PB e criação de curso pré-vestibular para indígenas.  PÁGInA 3

Paraíba

Últimas

Políticas

Operação Tiradentes co-
meça amanhã e segue até a 
próxima segunda-feira na ca-
pital e no interior.  PÁGInA 7

O Sudeste é a região com 
maior número de ocorrências. 
Na Paraíba, há 2 casos confir-
mados e 1 morte.  PÁGInA 8

Presidente afirmou a re-
pórteres estrangeiros que a 
crise econômica não é a causa 
da crise política.  PÁGInA 9

Lei Seca amplia 
ações no feriado

H1N1 já matou no 
País 153 este ano

Para dilma, Brasil
tem veio golpista

Copa do Brasil

FOTO: José Marques/Secom-PB

FOTOS: Ortilo Antônio e Edson Matos
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A proposta de realização de eleições 
gerais, em outubro, quando o país escolhe-
ria um novo presidente da República, junto 
com as eleições municipais, começa a ga-
nhar fôlego, no Senado. Aliás, ela apareceu 
ainda no início do mês, por sugestão do se-
nador Valdir Raupp (PMDB-RO). A propos-
ta, que serviria para encurtar a crise polí-
tica, logo recebeu o apoio do presidente da 
Casa, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), 
para quem “a política precisa arbitrar saí-
das para o Brasil”. O governo, de imediato, 
reagiu, e coube a própria presidente Dilma 
Rousseff afirmar que até aceitaria a ideia, 
desde que ela fosse estendida também às 
eleições para o parlamento.

Agora, porém, até apoiadores do go-
verno defendem tal proposta com afinco, 
sobretudo com a possibilidade de o pro-
cesso de impeachment ser aprovado pelo 
Senado, ratificando a cassação do manda-
to presidencial. Embora não tenha visto 
com bons olhos, inicialmente, a proposta 
de unificação dos pleitos, antecipando em 
dois anos a eleição para presidente, certa-
mente será uma situação a ser defendida 
com unha e dentes pelo PT, caso o impe-
dimento se confirme nas três sessões que 
darão o desfecho de um dos fatos políticos 
mais importantes da história recente do 
Brasil, entre os quais estão inclusos a luta 
pelas Direta Já, a partir de 1983, e o pro-
cesso de impeachment do presidente Fer-
nando Collor de Melo, em 1992.

Esta semana, a proposta sobre a reali-

zação de eleições presidenciais, já em outu-
bro, recebeu novas e importantes adesões, 
o que mostra que esta parece uma alterna-
tiva clara a ser seguida por partidos mais à 
esquerda, independentemente da vincula-
ção com o atual governo, e por lideranças 
do próprio PT. Um grupo de seis parlamen-
tares, entre os quais os senadores petistas 
Paulo Paim e Waldemar Pinheiro, vai apre-
sentar uma Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) com tal finalidade, com uma 
justificativa que também encontra eco na 
sociedade: na hipótese de a presidente Dil-
ma ser cassada, o vice-presidente, Michel 
Temer (PMDB), não reuniria as condições 
necessárias para levar o país à reunifica-
ção, afora o fato de o seu nome estar re-
lacionado às investigações da operação 
Lava Jato – foi citado pelo senador Delcídio 
do Amaral, ex-PT, em delação premiada, 
de envolvimento em negociatas ilegais na 
Petrobras. A proposta tem outros apoia-
dores, entre os quais Cristovam Buarque 
(PPS), Lídice da Matta e João Capiberibe, 
ambos do PSB.

O argumento de que o país precisa e, 
com urgência, se reagrupar em favor do 
desenvolvimento nacional, quanto a isso 
não deverá haver contestação. Os entu-
siastas da unificação das eleições de ou-
tubro acreditam que essa fórmula, caso 
passe o impeachment, é a melhor forma de 
promover uma saída negociada para a cri-
se, antes que os prejuízos causados ao país 
se avolumem ainda mais. 

Editorial

Eleições unificadas
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NÃO é bEm AssImCONtRA A má gEstÃOOutRO pARAIbANO

EfEItOs DO ImpEAChmENt NOs mINIstéRIOs

O TCU vai sugerir mudanças na 
legislação que rege os institu-
tos de seguridade social. O ór-
gão fará propostas às comis-
sões do Senado e da Câmara 
dos Deputados que legislam 
no segmento, no sentido de 
dar maior segurança jurídica 
ao regime de previdência e re-
duzir o risco de má gestão por 
dirigentes que se perpetuam 
no cargo, apesar do rastro de 
prejuízos causados.    

Há quem pense que se o 
Senado aprovar a admis-
sibilidade do processo de 
impeachment, a presidente 
Dilma está de forma decisiva 
fora do governo. Não é bem 
assim. Se isso vir a ocorrer, 
ela será afastada por 180 
dias para que proceda a sua 
defesa no processo, poden-
do continuar morando na 
residência oficial, o Palácio 
da Alvorada, nesse período.

A investigação sobre desvios 
em fundos de pensão ocupará 
a atenção de outro paraibano. 
Depois do deputado Efraim Fi-
lho (DEM), que preside a CPI da 
Câmara com tal finalidade, ago-
ra será o ministro Vital do Rego, 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU), que assumirá demanda 
similar. É o relator do processo 
que apura um rombo de R$ 5,7 
bi no Postalis, instituto de se-
guridade social dos Correios.

ANísIO, sObRE VENEzIANO: VOtOu “pARA sAlVAR O IRmÃO” 
Ontem, na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Anísio Maia (PT) ‘fuzilou’ o deputado 
federal Veneziano Vital (PMDB), a quem acusa de ter votado favorável ao impeachment “para 
salvar o irmão da Lava Jato. Referia-se ao ministro Vital do Rego, do TCU, citado em duas dela-
ções premiadas – de Delcídio do Amaral e do dono da empreiteira UTC, Ricardo Pessoa. Ambos 
disseram que ele, então senador, teria recebido dinheiro para não convocar empresários a de-
por na CPI da Petrobras, da qual era presidente.     

Coube ao presidente da Câmara dos Vereadores, 
vereador Durval Ferreira (PP) dar uma das decla-
rações sobre o impeachment mais contraditórias 
das quais ouvi por esses dias: “Eu não queria 
que a Dilma saísse, mas estava na hora de mu-
danças”. É o que podemos chamar de o ‘apoio’ 
que não ‘apoia’. Na Câmara dos Deputados, o PP 
decidiu por apear a presidente do cargo.    

O ApOIO quE NÃO ApOIA
NÃO fEz bEm

O velório da democracia

Compreender em profundidade a com-
plexidade da dinâmica política que estamos 
vivendo não é tarefa para uma coluna curta. 
Aqui, quando muito, só poderemos emitir nos-
sa opinião sobre o que eu poderia chamar de 
“abril amargo”, coroado, no último domingo, 
com a cerimônia do impeachment, um misto 
de festa, lamentações, risos, disparates e vaias, 
uma espécie de velório, onde se perguntava: 
Quem morreu mesmo? De quem é o cadáver?

Algumas questões precisam ser apon-
tadas em frases curtas: Chegamos ao ápice 
da crise política e os próximos meses co-
nhecerão a sua fase mais aguda. Por seu 
turno, os artífices do golpe, começam a ta-
refa de limpar a casa, organizar o proces-
so do país novo, enfatizar a narrativa que 
agora se apresentará, do fim da corrupção, 
da ética e da seriedade na política.

Identifico pelo menos três grupos de per-
sonagens dessa reconstrução: O poder político, 
que providenciará para todos os discursos, a 
#hashtag da pacificação. O Poder Judiciário, em 
cuja base da Lava Jato, se empenhará no sentido 
de alimentar a tese da criminalização do parti-
do da presidente Dilma. Finalmente, o poder mi-
diático, que prosseguirá, agora em bases mais 
sólidas, com o seu projeto de edição e de enqua-
dramento de uma nova pauta para o país.

O processo começou na segunda-feira 
mesmo, quando a comentarista de economia 
Míriam Leitão afirmou com ênfase, que era 
preciso acabar com as pautas bomba e exal-
tou as qualidades do novo líder global, Mi-
chel Temer. E, em voz baixa, acrescentou que 
a Lava Jato precisa continuar.

A mídia comercial privada necessita ago-
ra calafetar suas fendas. Produziu um divór-
cio profundo entre os que refletem e os que 
consomem sem pensar. Recebeu o carimbo 
que já lhe havia sido concedido nos anos de 
chumbo, e agora precisa reorganizar-se para 
refazer uma imagem de imparcialidade e 
isenção. Agora já não precisa inflacionar e 
manipular números, e, vai pedir uma certa 
pluralidade, ainda que mínima, das opiniões 
dos seus âncoras. Poderá até apoiar o “fora 
Cunha”, pois este personagem já cumpriu a 
sua função na agenda do impeachment.

Nessas linhas finais da coluna, frases de 
lamento pelo parlamento brasileiro, que não 
é senão, o produto de uma distribuição da po-
lítica em bases tradicionais: Nossos represen-
tantes, em sua larga maioria, representam o 
discurso religioso tradicional, e o empresaria-
do, A maior parte deles detendo concessões de 
rádio e televisão, daí constituírem-se em ver-
dadeiros fenômenos de votação, perpetuando 
mandatos entre filhos e netos.

Essas mais de quatro horas de votação, 
atestaram de forma cristalina, a impossi-
bilidade de sustentação de um governo de-
mocrático com um parlamento desse nível. 
Acresça-se a essa situação, a presença de um 
judiciário partidarizado e de uma mídia em-
penhada em fazer oposição cerrada aos go-
vernos de esquerda, num trabalho cruzado 
que irradia-se por toda a América Latina. 

O país está irremediavelmente dividido 
e não será o pão e o circo que nos reunirá e 
fortalecerá  a democracia, ferida de morte 
por esse circo de horrores.

Algumas questões precisam ser apontadas em frases curtas: Chegamos ao 
ápice da crise política e os próximos meses conhecerão a sua fase mais aguda.”

Artigo Joana belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

A votação do impeachment e seus desdo-
bramentos esvaziaram sete ministérios 
do governo Dilma. Não é pouco. Um pro-
cesso dessa magnitude – o impedimento 
de um presidente da República – é atitude 
tão extrema que provoca uma espécie de 
atordoamento na máquina pública e enges-
sa suas ações, com repercussões no funcio-
namento de pastas diretamente relaciona-
das a ações e programas importantes para o país. No Ministério da Saúde, em meio a um surto de 
dengue, chikugunya, zica vírus e microcefalia, o deputado peemedebista Marcelo Castro (foto) se 
dividiu, nos últimos meses, entre exercer a atividade parlamentar e os afazeres de um ministro 
de Estado. Em fevereiro, deixou a pasta por alguns dias e assumiu o mandato, liberado pela presi-
dente Dilma, para votar em Leonardo Picciani na eleição de líder do PMDB na Câmara dos Deputados 
– Picciani é aliado da presidente, logo, seria uma peça importante, àquela ocasião, para conseguir 
mais votos dentro da legenda em favor do governo. Semana passada, nova licença. Novamente o 
ministro Castro tornou-se deputado Castro para dizer “não, senhor presidente” não votação do 
impeachment. Seguiram igual caminho Celso Pansera, da Ciência e Tecnologia, e Mauro Lopes, da 
Aviação Civil, sendo que este último saiu demissionário para dizer “sim, senhor presidente”. O 
fato é que as turbulências do processo de impeachment e toda a extensão da crise política saem 
derrubando prioridades e focos do Palácio do Planalto, na figura da presidente à Esplanada dos 
Ministérios, por onde passam as decisões sobre políticas públicas. Temos ainda o caso de outros 
ministérios sem titulares devido ao processo de impeachment: da Integração Nacional, que tem 
competência nas obras de transposição do Rio São Francisco saiu Gilberto Occhi, após a bancada 
do PP decidir apoiar impedimento, mesmo destino e motivo de Gilberto Kassab (PSD) da Pasta que 
cuida de programas de habitação, a de Cidades, e Henrique Alves (PMDB), que deixou a de Turismo. 
Por último, continua sem titular a Casa Civil, com a suspensão, pelo STF, da posse do ex-presidente 
Lula.  É o caso de dizer: casa sem dono é casa de ninguém.    

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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A crise política engessou e muito a 
máquina pública. Especificamente no 
Ministério da Saúde, o vai e vem do 
ministro Marcelo Castro não fez bem 
à saúde da pasta. Ninguém sabe onde 
começa o deputado e onde termina o 
ministro. O fato é que o governo vem 
atrasando, por exemplo, a distribui-
ção de kits de sorologia cuja finalida-
de é realizar exames de dengue.
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Ricardo libera R$ 450 mil para 
indígenas pelo Empreender-PB
Governador participou de 
evento na Baía da Traição em 
homenagem ao Dia do Índio

FotoS: José Marques/Secom-PB

O governador Ricardo 
Coutinho participou ontem 
das atividades em comemo-
ração ao Dia do Índio, na Al-
deia São Francisco, em Baía 
da Traição. Na ocasião, ele 
assinou um Termo de Coo-
peração objetivando a res-
tauração de quatro imagens 
sacras históricas para o povo 
potiguara, anunciou o curso 
pré-vestibular para indíge-
nas, o PBVest, liberou créditos 
do Empreender  no valor de 
R$ 450 mil para 150 indígenas 
e entregou 30 mil alevinos (fi-
lhotes de peixes) e sementes 
de milho e de feijão.

O PBVest será ofereci-
do na Escola Estadual Pedro 
Poti, beneficiando 362 estu-
dantes indígenas matricu-
lados no 3º ano do Ensino 
Médio. Ainda na solenidade, 
o governador Ricardo Cou-
tinho fez o lançamento do 
site do projeto Nas Trilhas 
Potiguaras. A ação fez parte 
da programação da Semana 
Indígena promovida com 
apoio do Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Mulher e da Diver-
sidade Humana.

Na aldeia, Ricardo acom-
panhou uma apresentação 
cultural e recebeu uma es-
pécie de bênção dos índios. 
“Este é um ato de afirmação 
da cidadania e do respeito ao 
povo indígena. Tenho muito 
orgulho desse povo, em es-
pecial os potiguaras, por isso 
colocamos as demandas dos 
índios nas políticas públicas 
do Governo do Estado. Faze-
mos o possível para atender 
as necessidades desta popu-
lação. Trabalhamos para to-
das as etnias. Já realizamos 
diversas ações em favor dos 
índios e hoje anunciamos 

mais benefícios. Com as Tri-
lhas Potiguaras, por exem-
plo, buscamos desenvolver 
o Litoral Norte, promovendo 
o turismo, mas sempre res-
peitando as singularidades 
locais. Temos um verdadei-
ro compromisso com o povo 
indígena”, ressaltou Ricardo 
Coutinho.

O secretário Executi-
vo de Turismo, Ivan Burity, 
enfatizou que a cultura in-
dígena deve ser respeitada 
e valorizada por todos os 
paraibanos e destacou a im-
portância do projeto Nas 
Trilhas dos Potiguaras nesse 
contexto. “A cultura do povo 
potiguara é incomparável 
e o Litoral Norte possui be-
lezas naturais com imenso 
potencial turístico. O proje-
to Nas Trilhas do Potiguaras 
veio buscar o renascimento 
das tradições desse povo e 
o crescimento do turismo 
local. Com o site divulgare-
mos essa área para o mundo 
inteiro, trazendo desenvolvi-
mento sustentável, geração 
de emprego e renda. O site: 
trilhasdospotiguaras.com.br 
será uma grande prestação 
de serviços para o turista 
que pretende conhecer a re-
gião”, disse.

No site, há informações 
sobre o Litoral Norte do Es-
tado, como a geografia e 
também a estrutura do trade 
turístico, como pousadas, ba-
res e restaurantes e também 
características da região, a 
exemplo da gastronomia e 
informações sobre a história 
dos potiguaras.

Já o Termo de Coopera-
ção Técnica, assinado duran-
te a solenidade, estabelece 
condições de parceria entre 
o Governo do Estado e os Ín-
dios Potiguaras, bem como 
responsabilidades, com a fi-
nalidade de viabilizar a recu-
peração das imagens sacras 
pertencentes à Igreja de São 

No Dia do Índio, comemora-
do ontem, o Ministério Público 
Federal realizou uma ação co-
ordenada para fortalecer o con-
trole social da saúde indígena. 
Procuradores da República de 19 
estados da federação expedem 
mais de 120 recomendações até 
a próxima quinta-feira para que 
a Secretaria de Saúde Indígena 
(Sesai) e/ou os Distritos Sanitá-
rios de Saúde Indígena (Dseis) 
garantam condições adequadas 
para a atuação dos Conselhos 
Distritais de Saúde Indígena 
(Condisis). Na Paraíba foram 
emitidas sete recomendações 
para fomentar o controle social 
por parte do Condisi Potiguara.

A iniciativa segue orienta-
ção do Grupo de Trabalho Saú-
de Indígena, da Câmara do MPF 
que atua na defesa das popu-
lações indígenas e das comuni-
dades tradicionais. Na visão do 
Ministério Público, os conselhos 
são um importante instrumento 
para regular o funcionamento 
do controle social, por meio de 
todos os órgãos e instrumentos 
previstos, e de fundamental im-
portância para a qualidade do 
serviço público de saúde.

“Sabendo-se que os pro-
blemas em saúde indígena são 
complexos e que, muitas vezes, 
sequer chegam ao conhecimento 
do MPF, somente um controle so-
cial sólido, com seus órgãos, fun-
cionando adequadamente, pode 
impulsionar a melhoria da quali-
dade da política de saúde indíge-
na”, salienta a coordenadora da 
Câmara, subprocuradora-geral 
da República Deborah Duprat.

As recomendações visam 
resolver problemas recorrentes 
que impedem a correta atuação 
dos Condisis. “A capilaridade 
dos conselhos faz com que um 
maior número de irregularida-
des cheguem ao conhecimen-
to do Ministério Público e, com 
isso, possam ser tomadas medi-
das legais, seja para resolver a 
irregularidade, seja para puni-
ção dos responsáveis”, ressalta 
o coordenador do GT Saúde In-
dígena, procurador da Repúbli-
ca Gustavo Kenner Alcântara. 
Depois de receber informações 
sobre as atuais condições de 
funcionamento dos conselhos, o 
MPF pontuou oito problemas re-
correntes, alvos das recomenda-
ções. Confira no quadro ao lado.

MPF quer fortalecer serviços de atenção à saúde dos índios
controle Social

n Reuniões: garantia de condições e recursos necessários 
para realização do Controle Social. A recomendação esta-
belece a necessidade de se comunicar ao Ministério Público 
Federal os resultados das reuniões deliberativas.

n Nepotismo: a adoção de práticas visando coibir a contra-
tação de parentes dos membros do Condisi pela(o) ONG/Dsei  

n Capacitação: realização de cursos de capacitação dos con-
selheiros de Condisi

n Prestação de contas: preparação dos conselheiros para a 
elaboração dos relatórios e disponibilização de informações 
em tempo hábil do Distrito Sanitário de Saúde Indígena

n Incentivo de Atenção Básico aos Povos Indígenas: prestação de contas do 
saldo remanescente e elaboração do Plano de Aplicação, com oitiva das 
comunidades indígenas interessadas

n Representatividade no Conselho Estadual de Saúde: garantir re-
presentação indígena no Conselho Estadual/Municipal de Saúde

n Paridade e representatividade: garantir a paridade de re-
presentação de classes nos Conselhos Distritais de Saúde 
Indígena, estabelecendo 50%, 25% e 25%, respectivamen-
te, para representantes dos usuários, trabalhadores e go-
vernos, bem como prestadores de serviços

n Transparência e informações dos Condisis: disponibiliza-
ção de informações sobre o Conselho Distrital de Saúde 
Indígena como composições, com indicação de qual classe 
cada um de seus membros representa, regimentos, planos 
distritais entre outros

n O que são os Condisis e Conselhos Locais? Os Conselhos 
Distritais de Saúde Indígena (Condisis) assumem o papel 
de protagonistas do exercício de participação comunitá-
ria. É por meio deles que os povos indígenas podem parti-
cipar ativamente do processo de elaboração de políticas, 
definir prioridades, avaliar a execução das ações de aten-
ção integral à saúde indígena, apreciar e emitir pareceres 
sobre a prestação de contas dos Distritos Sanitários de 
Saúde Indígena (Dseis), dentre outras funções de extrema 
relevância.
O controle social também é exercido pelos Conselhos Lo-
cais de Saúde Indígena, órgãos colegiados de caráter per-
manente e consultivo, constituídos no âmbito de cada Dsei 
e compostos por representantes eleitos pelas respectivas 
comunidades. Compete ao Conselho Local se manifestar 
sobre as ações e os serviços de atenção à saúde indígena; 
avaliar a execução das ações de atenção à saúde indíge-
na nas comunidades; eleger conselheiros representantes 
das comunidades indígenas para integrarem os Conselhos 
Distritais de Saúde Indígena; e encaminhar propostas aos 
Conselhos Distritais de Saúde Indígena.

Problemas recorrentes nos Condisis

Miguel Arcanjo de Baía da 
Traição. O Governo do Esta-
do, por meio do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep) se compromete em 
realizar um projeto de res-
tauração das imagens. Os ín-
dios potiguaras por sua vez, 
devem preservar as imagens.

A secretária da Mulher e 
da Diversidade Humana, Gil-

berta Soares, destacou que 
as ações do Governo unem as 
secretarias para trazer diver-
sos benefícios à população 
indígena. “Neste Dia do Índio, 
estamos concretizando a va-
lorização da tradição do povo 
indígena, por meio de ações 
que mostram que o Governo 
tem compromisso com esta 
população. Temos hoje várias 
políticas públicas voltadas 

para o bem-estar e desenvol-
vimento da cultura dos poti-
guaras”, falou.

“Hoje é um dia de come-
moração para nosso povo. A 
parceria com o Governo do 
Estado permite trazer mais 
desenvolvimento para os indí-
genas, sempre preservando a 
nossa cultura e tradições”, dis-
se o cacique Sandro Barbosa.

O cacique Alcides Ciria-

co agradeceu as ações fei-
tas pelo Governo buscando 
trazer melhorias para os 
índios potiguaras. “Que esse 
patrimônio nosso seja sem-
pre valorizado em todas as 
gerações, não somente nes-
te dia. Hoje agradecemos a 
quem ajuda nosso povo e 
lembramos dos antepassa-
dos, da cultura e tradição 
indígena”, frisou.

Além dos empréstimos pelo Empreender, o governador Ricardo Coutinho também anunciou a criação de um curso pré-vestibular para indígenas

Moradores da aldeia receberam do Estado sementes e 30 mil alevinos A vice-governadora Lígia Feliciano também esteve presente no evento



A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) reali-
zou na manhã de ontem um 
debate entre deputados para 
comentar a votação do rela-
tório referente ao processo 
de impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff. 

O presidente da Assem-
bleia, Adriano Galdino, co-
mentou o voto da bancada 
paraibana no processo de 
impeachment da presidente 
Dilma. O parlamentar lem-
brou que a Paraíba possui 12 
deputados e, em sua opinião, 
apenas dois teriam condições 
políticas para votar a favor do 
impeachment. “Os outros 10 
deputados da Paraíba, se usas-
sem o bom senso, se fossem 
corretos em suas condições 
políticas, teriam a obrigação 
de votar contra o impeach-
ment. Na minha ótica, os dois 
que teriam condições de votar 
a favor do impeachment seria 
Efraim Filho e Pedro Cunha 
Lima”, declarou o presidente. 

O deputado Anísio Maia 
(PT) disse ontem que o ple-
nário que votou favorável ao 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff continha a 
maior concentração de cor-
ruptos já vista no mundo. “Eu 
nunca vi tanto corrupto junto 
falando contra a corrupção”. 
A deputada Estela Bezerra 
disse que ficou claro que eles 
estavam ali votando por suas 
famílias e não pelo povo bra-
sileiro. “O que foi revelado na-
quela votação foi a pequenez 
do Parlamento que abusou do 
nome de Deus em contextos 
extremamente adversos, foi 
com um sentimento de triste-
za que vi tudo aquilo”, ressal-
tou Estela.

Anísio Maia disse ainda 
que o maior objetivo daque-
la trama era salvar a pele de 
mais de cem corruptos. Um 
exemplo claro foi o da depu-
tada de Roraima que estava 
ali em nome de seu marido 
e ele foi preso no dia seguin-
te pela Polícia Federal por 
atos de corrupção. “A maioria 
dos que estavam ali votando 
pelo impeachment não tinha 
nenhuma condição de falar 
sobre corrupção. Ali estava 
formado um circo e muitos 

deixaram claro que estavam 
ali para se salvar”.

O deputado disse ainda 
que o papel da bancada parai-
bana foi uma vergonha. “Uma 
coisa que nos deixou enoja-
dos. Um político que três dias 
antes elogiava a presidenta 
Dilma e três dias antes dizia 
que seu governo era nota dez, 
mudou todo o discurso do-
mingo passado. 

Veneziano 
Na crítica aos parlamen-

tares paraibanos que votaram 
a favor do impeachment, Aní-
sio Maia começou mostrando 
a ficha do deputado federal 
Veneziano Vital do Rêgo, cujo 
voto, segundo ele, foi uma 
vergonha. “Veneziano votou 
para salvar o irmão dele que 
está com a corda no pescoço 
na Polícia Federal. Pra mim 
aquela foi a CPI da chantagem 
e Veneziano votou pelo im-
peachment para salvar o ir-
mão”, disse o deputado Anísio 
complementando que foi esse 
tipo de gente que votou pelo 
impeachment de Dilma.

Luta continua
A deputada Estela Be-

zerra afirmou que a luta con-
tinua, porque quem defende 
a justiça, quem acredita na 
democracia e quem defende o 
Estado democrático de direito 
é o movimento que está nas 
ruas. “O movimento reagiu 
muito lentamente mas pegou 
gosto e vamos continuar nas 
ruas para defender tudo que é 
justo e o que certo. Lá dentro 
daquele parlamento mais de 
60% dos que votaram contra 
Dilma têm indícios de corrup-
ção e têm contas na Suíça, de-
les e de suas esposas a exem-
plo do presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha”.

Sobre a Operação Lava 
Jato, a deputada socialista 
afirmou que ela desapareceu 
inclusive do debate nacional 
e que isso está dentro do ne-
gociado, pois Lava Jato tem 
na lista todos aqueles que são 
paladinos da justiça, inclu-
sive parlamentares paraiba-
nos que saem às ruas contra 
a corrupção. “Essa Lava Jato 
foi abafada. Agora só se fala 
no ‘Brasil Maravilha’, que vai 
reagir. Por outro lado, a pre-
sidente Dilma, a mais honesta 
do período da nossa abertura 
democrática sofre um proces-
so de impeachment de forma 
desonesta”, concluiu a depu-
tada Estela Bezerra.

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Políticas

Votação do impeachment de Dilma 
domina os debates na Assembleia
Galdino criticou a postura 
dos deputados que votaram 
contra a presidente Dilma

FOTOS: Nyll Pereira/ALPB

O deputado estadual Frei 
Anastácio (PT) parabenizou, on-
tem (19), no plenário da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, a 
postura do governador Ricardo 
Coutinho (PSB), por defender a 
democracia e o governo Dilma. 
“Quero aqui registrar a postura 
do governado Ricardo Coutinho, 
que desde o início da tentativa 
de golpe se manteve firme na de-
fesa da democracia”, destacou o 
petista.

Frei Anastácio citou o gover-
nador da Paraíba como um homem 
de coerência e ética. “Honrado e 
de fortes tradições republicanas, 
o governador continuará atuando 
de maneira a preservar a legalida-
de e os resultados das eleições de 
2014”, ressaltou.

O parlamentar também criti-
cou duramente a postura dos de-
putados paraibanos que vota-
ram a favor do impeachment. 
O deputado destacou o voto 
dos deputados federais Agui-
naldo Ribeiro e Veneziano Vi-
tal. “O pai de Veneziano, 
Vital do Rêgo, que era 
um homem íntegro, 
deve ter se retorci-
do todo no caixão 
ao ouvir o voto 
do filho a favor 
do golpe à de-
mocracia no dia 

17. Outro covarde foi o deputado 
Aguinaldo Ribeiro. Ele sugou as 
tetas do governo, e durante a vo-
tação vomitou o leite que bebeu 
no prato dos ratos e da pocilga 
que é aquela Câmara Federal, com 
raras exceções. Isso é vergonhoso. 
É degradante”, lamentou.

O parlamentar também lem-
brou que o povo foi para a rua, 
de forma pacífica, mas com mui-
ta garra e lembrou que o Sertão 
também se mobilizou numa car-
reata, durante o final de sema-
na mostrando que o sertanejo 
sabe que o governo do PT foi o 
que mais investiu no Semiárido, 
além da implantação de políticas 
públicas que beneficiam o povo 
mais humilde.

“Insensatez e cretinismos”
Frei Anastácio também disse 

no plenário da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, que 
raramente se viu tama-
nha ignorância, na vota-

ção do encaminhamento 
de impeachment, domin-

go (17), na Câmara 
dos Deputados, 
em Brasília. “Em 
raros momentos 
da história polí-
tica deste país, 
vimos tama-
nhas insensatez 

e cretinismos”, destacou o parla-
mentar.

Frei Anastácio também falou 
que a grande maioria dos deputa-
dos federais se apresentou como 
pessoas honestas e honradas. “Na 
verdade, eles esconderam suas 
faces corruptas, acusando a presi-
dente Dilma de que teria cometi-
do crime de responsabilidade por 
ter editado decretos, instituindo 
créditos suplementares. Todos nós 
sabemos que o Art. 4º da Lei Orça-
mentária do ano de 2015 garante 
a presidente da República editar 
decretos, desde que respeitado o 
superávit primário”, explicou.

O petista citou exemplos de 
prática corriqueira entre gesto-
res, que nem sequer respeitaram 
o superávit primário, prejudican-
do a referida lei. “Como exem-
plo, cito o caso do ex-governa-
dor Antônio Anastasia, de Minas 
Gerais. Esse deixou de cumprir a 
meta de superávit em todos os 
momentos dos seus quatro anos 
de governo. Ainda se referiu ao 
governo da Paraíba que fez pe-
dalada fiscal, na época do então 
governador Cássio Cunha Lima. 
“Nos governos do PSDB tudo po-
deria ser feito. No de Dilma, não. 
No de Dilma o mesmo fato cor-
responde a crime de responsabi-
lidade, na compreensão desses 
hipócritas”, declarou.

Frei elogia Ricardo e critica os “covardes”

A Comissão de Acom-
panhamento e Controle da 
Execução Orçamentária 
aprovou, na manhã dessa 
terça-feira (19), a Medida 
Provisória 243/2016 de au-
toria do Governo do Estado, 
que prevê a criação do Pro-
grama Educação Profissio-
nal e Tecnológica do Estado 
da Paraíba (Paraíba TEC).

A reunião, realizada no 
Plenário Deputado José Ma-
riz, teve a presença do pre-
sidente da comissão, depu-
tado Edmilson Soares, e dos 
deputados Gervásio Maia, 

Frei Anastácio e Jutay Mene-
ses. A medida prevê a con-
cessão de bolsa-auxílio para 
professores e servidores da 
Educação Básica, ativos e 
inativos das redes públicas 
de educação profissional, 
científica e tecnológica com 
a atuação no programa.

O Programa Educação 
Profissional e Tecnológica do 
Estado da Paraíba (Paraíba 
TEC) é uma propositura do 
Poder Executivo e vincula-
do ao Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec).

Comissão aprova programa de 
fomento à educação tecnológica

PARAÍBA TEC

O presidente da Câmara Munici-
pal de João Pessoa, vereador Durval 
Ferreira (PP), disse ontem, em entre-
vista na Casa, que ainda não foi no-
tificado pela Justiça sobre a Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI), que 
investiga o desvio de cerca de R$ 10 
milhões nas obras do Parque Solon 
de Lucena (Lagoa). “Eu apenas ouvi 
vereadores dizendo que iria ser no-
tificado pela Justiça, mas não recebi 
esse documento ainda, e tenho cer-
teza que se essa notificação chegar 
às minhas mãos, eu cumprirei porque 
ordem de Justiça se cumpre. Acredi-
to que dentro de dez dias estaremos 
dando uma resposta sobre a instala-
ção ou não sobre a CPI”.

Durval disse que a Procuradoria 
da Câmara, no momento, está anali-
sando quatro CPIs, que esse trabalho 
ainda não foi concluído, mas podem 
ser analisados e concluídos antes de 
chegar a notificação da Justiça.

Sobre o impeachment da presiden-
te Dilma, Durval disse que o presidente 
do seu partido em Brasília tomou a de-
cisão certa, porque essa é uma postura 
que a população e os políticos do Brasil 
estavam querendo. “Acredito que o PP 
seguiu o que os pepistas queriam que 
era votar favoravelmente pelo impea-
chment. Eu particularmente não queria 
que Dilma saísse, porém acho que já está 
na hora de uma mudança e acredito que 
agora essa mudança vai ter”, afirmou

Durval diz que não foi notificado
CPI DA LAGOA

A votação do impeachment da 
presidente Dilma Rousseff foi 

tema de discussão na manhã de 
ontem na Assembleia Legislativa

Medida prevê 
concessão de 
bolsa-auxílio 
para os 
professores 
e servidores 
da Educação 
Básica, ativos
e inativos



Aesa já registra 32,3% 
de chuva acima da 
média de abril em JP
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Pessoas ficaram desalojadas 
por causa da invasão da 
água nas casas e ruas

Chuvas causam estragos nas ruas
SOS CABEDELO

Moradores em diversos 
bairros de Cabedelo pedem 
socorro ao poder público 
municipal por conta dos 
transtornos causados pelas 
últimas chuvas. A cidade está 
um verdadeiro caos e o que 
se vê é muito lixo, ruas que 
parecem mais um rio, pes-
soas desalojadas devido à 
invasão da água das chuvas 
em seus barracos e casas, 
motoristas reclamando dos 
prejuízos em consertos dos 
veículos por conta dos bura-
cos e comerciantes alegando 
que o estabelecimento está 
ficando prejudicado por con-
ta do acesso local.

Carlos Antônio Santos 
tem um comércio de alimen-
tos na Praia de Intermares e 
contou que está perdendo a 
freguesia porque a rua está 
totalmente inundada. “Desde 
o início das últimas chuvas eu 
tive que fechar a minha barra-
ca porque a rua fica totalmen-
te alagada e as pessoas não 
têm acesso ao local”. 

No início da Avenida 
Oceano, uma das principais de 
Intermares, muito embora ela 
seja calçada, o que se vê são 
buracos e alagamento impe-
dindo que os veículos sigam 
adiante, prejudicando inclusi-
ve o acesso de alunos e profes-
sores a uma escola de inglês.

“Nós recebemos diaria-
mente reclamações dos pais 
de alunos, bem como de pro-
fessores e funcionários da es-
cola que estacionam os seus 
veículos no início da avenida 
porque não tem como pas-
sar por conta dos buracos e 
alagamento causado pelas 
águas das chuvas”, desabafa 
Daine Wood, coordenadora 
da escola. 

Maria Ivanilda é uma das 
mães de famílias de Cabedelo 
que tiveram que sair de suas 
casas após as fortes chuvas 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Na comunidade Vila Feliz, no Jacaré, a água inundou várias casas no fim de semana; em outros pontos da cidade, é comum encontrar ruas esburacadas e alagadas
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que acometeram a cidade no 
fim de semana. Ela é uma das 
12 pessoas que foram abriga-
das pela prefeitura no Ginásio 
do Renascer II. Maria Ivanilda 
tem um filho portador de ne-
cessidade especial com dois 
anos de idade, sendo a única 
que permanece o dia todo no 
local devido à dificuldade do 
filho, que depende de uma 
cadeira de rodas para se loco-
mover. “Eu fico aqui o dia todo 
por conta da dificuldade de lo-
comoção do meu filho, mas os 
meus pertences ficaram onde 
eu morava porque é proibido 
trazer nossas coisas para o 
ginásio, já que a ordem é para 
que passemos apenas a noite”, 
contou.

Na Vila Feliz, uma comu-
nidade do Jacaré, instalada na 
beira da linha do trem, 12 fa-
mílias viveram momentos de 
desespero no último sábado. 

Conforme Johnson Jacques, 
que desenvolve um trabalho 
social na comunidade cha-
mado “Meninos Vem Surfar”, 
a água no local chegou a qua-
se um metro. “Essas famílias 
são totalmente desassistidas, 
já que moram em casas com 
paredes feitas de papelão 
beirando a linha do trem, que 
estão em situação de calami-
dade. A prefeitura trouxe eles 
para dormirem na quadra de 
esportes, deram colchões com 
a promessa de que eles teriam 
café da manhã, almoço e jan-
tar, coisa que não vem ocor-
rendo e eles têm que passar o 
dia nas casas para se alimen-
tar”, destacou.

Ele contou que a situa-
ção é grave e que está fazendo 
uma campanha, não somente 
para ajudar a comunidade, 
mas também para sensibilizar 
o poder público municipal e 

a sociedade, já que seis mu-
lheres estão grávidas corren-
do o risco de contaminação 
por conta do Aëdes aegypti, 
transmissor da dengue, zica e 
chikungunya. “Estou bastante 
preocupado com essas mulhe-
res grávidas e desassistidas, 
por isso estou fazendo campa-
nha para arrecadar alimentos, 
roupas e colchões. Quem qui-
ser colaborar pode ligar para 
os números (83) 98887-9395 
(83) e 99906-5169”.

Camila Silva Santana é 
uma das moradoras da Vila 
Feliz. Ela disse que reside no 
local há três anos e que isso 
nunca havia acontecido. “São 
cerca de seis barracos com 
as paredes encharcadas de-
vido às chuvas ocorridas no 
último sábado que inundou 
tudo. Eu corri para a casa da 
minha mãe, porque a prefei-
tura disponibilizou o ginásio 

para irmos apenas dormir e 
se virar durante o dia para 
comer. Como nós não temos 
dinheiro, tivemos que retor-
nar aos nossos barracos para 
poder preparar os nossos ali-
mentos”, desabafou.

 
Força Tarefa
De acordo com o secre-

tário Euzo da Cunha Chaves, 
da Inclusão e Ação Social (Se-
mais). a Prefeitura Municipal 
de Cabedelo (PMC) montou 
uma força tarefa para auxiliar 
as famílias atingidas pelas 
fortes chuvas no fim de se-
mana e vem realizando ações 
por toda a cidade. Conforme 
explicou, as famílias de diver-
sas comunidades estão sendo 
assistidas pelas equipes mé-
dicas e de assistência social 
da Secretaria de Saúde e Se-
mais, através de dois pontos 
de apoio que foram monta-

dos nos Ginásios do Renascer 
II e de Oceania.

“A prefeitura conseguiu 
colchões, cobertores e tra-
vesseiros e disponibilizou 
alimentos para as pessoas 
atingidas, além de uma cam-
panha de arrecadação de 
donativos que também está 
sendo realizada. As doações 
podem ser entregues na sede 
da Semais”, explicou. 

A comissão é coordenada 
pela primeira-dama, Jacqueli-
ne Monteiro, com a participa-
ção de secretários municipais, 
representantes do Poder Le-
gislativo e líderes comunitá-
rios. Ainda foram convocadas 
entidades privadas, associa-
ções de voluntários, clubes de 
serviços (como Bombeiros, 
Igrejas, Polícia Militar e Exér-
cito), organizações não gover-
namentais e associações de 
classe e comunitárias.

Moradores e comerciantes da 
Avenida Sérgio Guerra, localizada 
no bairro do Bancários, tem que li-
dar constantemente com o proble-
ma do alagamento da via no ponto 
que fica nas proximidades da Chur-
rascaria Brasa Sul e Veneza Pizzaria. 
No local, dependendo do nível de 
água acumulada, a Secretaria Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana (Se-
mob) precisa redirecionar o trânsito 
e moradores e funcionários das lo-
jas ficam literalmente ilhados. 

A chuva registrada na madruga-
da da segunda-feira para ontem foi 
o suficiente para o problema ressur-
gir. Comerciantes de estabelecimen-
tos demonstraram sua insatisfação 
com o problema. “São vários trans-
tornos. Nós ficamos praticamente 
ilhados dentro da loja. Além disso, 
o cliente não tem como ter acesso 
ao estabelecimento, o que ocasio-
na numa queda de movimentação. 
Nosso desejo é que o poder público 
resolva esta situação que não é pre-
judicial apenas para nós, mas para a 
população também, até por que é 
um problema de longa data que já 
poderia ter sido facilmente resolvi-
do”, disse a gerente de um estabele-

cimento, que não quis se identificar.
O proprietário de outro esta-

belecimento, que também não quis 
expor sua imagem e o nome de sua 
empresa com receio de retaliações, 
disse que já acionou a Secretaria de 
Infraestrutura, mas os problemas não 
foram sanados. “Esse problema é se-
rio. A água invade a clínica quando 
os ônibus passam pela onda d’água. 
Isso [o alagamento] é motivado por 
defeitos nas tubulações existentes na 
área. Elas vêm num diâmetro maior 
e quando chegam naquela proximi-
dade estreitam, daí quando chove, 
inunda a região. Já fomos na Sedurb, 
eles sabem como resolver o proble-
ma, fizeram um orçamento, mas o 
prefeito não autorizou, e esse Cássio 
[secretário da pasta] não se empe-
nha”, desabafou.

A reportagem do jornal A União 
ligou para o secretário da Seinfra, 
Cássio Andrade, e a assessora de im-
prensa da pasta, mas ambos os celu-
lares estavam desligados. O coorde-
nador da Defesa Civil de João Pessoa, 
Noé Estrela, disse que o alagamento 
registrado ontem escoou em menos 
de 30 minutos, tempo máximo para 
que o transtorno seja considerado 
“fora da normalidade” e outros ór-
gãos responsáveis sejam acionados 
para solucionar o problema.

Bancários enfrenta alagamentos
Feliphe Rojas
Especial para A União

Na Sérgio Guerra, via principal do bairro, a água deixa moradores, comerciantes e funcionários ilhados 

A Rua João Batista Maia é um dos pontos de alagamento do Bancários durante o período chuvoso 

FOTOS: Ortilo Antônio
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Aesa já registra 32,3% de chuva 
acima da média de abril em JP
Maior volume de chuva foi 
registrado da sexta-feira 
passada para sábado

Foto: Olenildo Nascimento

Foto: CMJP

Foto: Evandro Pereira

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa) divulgou ontem um 
balanço parcial sobre o volu-
me de chuva no mês de abril 
para João Pessoa. De acordo 
com o órgão, já choveu 349,1 
mm na capital nos 18 pri-
meiros dias do mês, 32,3% 
acima da média climatológi-
ca para abril, que é de 263,8 
mm. O maior volume de chu-
va foi registrado da sexta-fei-
ra (15) para o sábado (16), 
com 147,4 mm.

Segundo a meteorologis-
ta Marle Bandeira, as chuvas 
intensas se devem a dois sis-
temas meteorológicos: a Zona 
de Convergência Intertropical 
e Ondas de Leste. “Esses sis-
temas se acoplaram, o que fez 
com que registrássemos esse 
volume de chuva um tanto 
atípico. São aglomerados de 
nuvens vindos do Oceano 
Atlântico. Além da Paraíba, a 
junção desses sistemas pro-
vocou chuvas intensas tam-
bém nos estados de Pernam-
buco e Rio Grande do Norte”, 
disse, lembrando que a Aesa 
já tinha emitido, na quinta-
feira (14), Estado de Alerta 
sobre as precipitações, válido 
até o fim de semana. 

Ainda de acordo com 
Marle Bandeira, outra ci-
dade da faixa litorânea que 

registrou também grandes 
precipitações foi Cabedelo. 
Até essa segunda-feira (18), 
choveu na cidade 344,5 mm, 
33,1% acima da média para 
abril, que é de 258,9 mm. 
“Podemos dizer que as chu-
vas foram intensas em todo o 
setor Leste do Estado. Além 
do Litoral, choveu forte em 
algumas localidades do Bre-
jo. Já no Agreste, as chuvas 
ocorreram dentro da norma-
lidade”, destacou. 

Além de João Pessoa e 
Cabedelo, Pedras de Fogo, 
Alhandra e Rio Tinto foram 
algumas das cidades litorâ-
neas que registraram preci-
pitações significativas. Em 
Pedras de Fogo, por exem-
plo, choveu 136,6 mm da 
sexta-feira para o sábado. “A 
tendência é que as chuvas 
fiquem esparsas, menos in-
tensas. Porém, deve chover 
durante toda a semana”, pon-
tuou Marle Bandeira. 

Histórico 
Segundo dados da Aesa, o 

ano que teve um dos meses de 
abril mais chuvosos, em João 
Pessoa, foi 2009, quando fo-
ram registrados 540,4 mm, ín-
dice pluviométrico duas vezes 
maior que a média climatoló-
gica para o mês na capital. “Po-
demos destacar ainda o abril 
de 2011, quando registramos 
427,4 mm. Ainda no período 
de 2009 a 2015, podemos di-
zer que um dos meses de abril 
em que menos ocorreu preci-

O vereador Raoni Men-
des (DEM) disse ontem, du-
rante pronunciamento na 
tribuna da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP), que a 
administração da capital tem 
provocado uma catástrofe 
por conta das obras mal fei-
tas. O parlamentar afirmou 
que a má gestão do prefeito 
Luciano Cartaxo (PSD) tem 
atingido a população, que so-
fre com as chuvas.

Raoni ressaltou que a 
obra da Lagoa do Parque So-
lon de Lucena, a qual deveria 
acabar com o caos provocado 
pelo alagamento da região 
em dias de chuva, tem sido 
feita sem responsabilidade 
e o descaso tem piorado o 
trânsito de veículos e pedes-
tres no Centro da cidade. O 
parlamentar citou a galeria 
que foi construída para evi-
tar transbordamentos. 

“O que a Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa (PMJP) 
escondeu é que a tal galeria, 
todas as vezes que escoa a 
água da Lagoa, promove um 
dilúvio na Avenida Guedes 
Pereira. São as camadas de 
asfalto reviradas e peixes 
brotando do pavimento. Nin-
guém, nenhum engenheiro, 
nenhum profissional viu que 
isso aconteceria? Não foram 

feitos estudos de vazão? O 
prefeito está pensando que 
o dinheiro do povo é brinca-
deira? Onde está a responsa-
bilidade de quem banca uma 
obra que, ao ser utilizada, 
detona outras? Quem será 
responsabilizado por essa 
incompetência?”, questionou 
Raoni Mendes.

Na ocasião, o vereador 
também cobrou explicações 
para as obras que deveriam 
estar sendo realizadas na 
Avenida Beira Rio. Segundo 
ele, a obra teve início no ano 
de 2014 e ainda não tem pre-
visão para ficar pronta. “Tem 
sido metade de um mandato 
para fazer uma ponte e 11 
meses de bloqueio parcial 
no trânsito para não ter ne-
nhum resultado. O que vimos 
foi o caos neste fim de sema-
na, que deixou muita gente 
no prejuízo por causa do ala-
gamento”, disse.

Raoni Mendes concluiu 
sua fala lamentando que a 
PMJP tem causado uma ca-
tástrofe com sua administra-
ção equivocada. Ele também 
citou o descaso com o bairro 
São José, onde casas foram 
demolidas e o entulho per-
manece no local provocan-
do transtornos por causa da 
chuva.

Chuvas do fim de semana deixaram vários pontos da capital alagados, a exemplo do final da Avenida Beira Rio, que ficou intransitável

Raoni disse, em pronunciamento, que o problema é má gestão

Segundo o vereador, a cidade se desmanchou

pitação foi 2015, quando foram 
registrados 48,3 mm, e 2012, 
com 46,6 mm”, acrescentou a 
meteorologista. 

Previsão do tempo
Para hoje a Aesa prevê 

nebulosidade variável para 
a faixa litorânea com chuva 
a qualquer hora do dia. Já 
para a região do Brejo, céu 

com muitas nuvens e chuvas 
a qualquer hora do dia, assim 
como para o Agreste. 

Para a região do Semiá-
rido, que contempla o Cari-
ri-Curimataú, Alto Sertão e 
Sertão, a previsão é de nebu-
losidade variável. No Sertão, 
a temperatura máxima deve-
rá ficar em torno dos 33oC e a 
mínima, dos 23oC. 

SErviçO

Litoral – máxima de 30oC e mínima de 23oC 
Brejo – máxima de 28oC e mínima de 20oC 
Agreste – máxima de 29oC e mínima de 21oC 
Cariri-Curimataú – máxima de 32oC e mínima de 21oC 
Alto Sertão – máxima de 33oC e mínima de 23oC 

Confira como devem ficar as temperaturas nas demais re-
giões do Estado:

Projeto de lei prevê sinalização 

Vereador lamenta caos na capital

Parlamentar cobra 
ações da Prefeitura

Durante a sessão ordiná-
ria da Câmara de João Pessoa 
de ontem, o vereador Zezinho 
Botafogo (PSB) abordou os 
problemas causados pela chu-
va e pediu a regulamentação 
do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) progressivo 
sobre imóveis subutilizados 
ou abandonados na capital. O 
parlamentar apresentou uma 
matéria jornalística com depoi-
mentos de famílias atingidas 
por alagamentos nos bairros 
de Mandacaru e São José.

“O IPTU progressivo é um 
remédio constitucional para 
que a especulação imobiliária 
não ganhe força e se sobre-
ponha à função social que a 
propriedade precisa ter, e que 
poderá contribuir para evitar 
problemas como o acúmulo de 
lixo e detritos, que se tornam 
focos de várias doenças e são 
grande causa dos alagamen-
tos. Nossa população começa 
a sofrer com suas casas alaga-
das, e a Prefeitura não realizou 
nenhuma ação para resolver 
esses problemas”.

O vereador afirmou que, 
em gestões passadas, em de-
zembro, havia reuniões com 
os secretários municipais para 
planejar o período de inver-
no, mas, atualmente, isso não 
acontece. De acordo com ele, é 
imprescindível a limpeza urba-
na da cidade, com atenção para 
as bocas-de-lobo e as margens 
dos rios, assim como a preser-
vação das matas nas encostas.

“Fizeram aterramento no 
Rio Jaguaribe, que não deveria 
ter sido feito, e a população do 
São José está sofrendo com ala-
gamentos. No fim de semana, 
não passava carro na ladeira 
do Grotão. O gestor não é com-
petente e não reuniu uma equi-
pe competente”, enfatizou.

As fortes chuvas dos úl-
timos dias no município de 
João Pessoa têm preocupa-
do a população. Pensando 
nisso, o vereador Benilton 
Lucena (PSD) propôs, na 
Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), um projeto 
de lei (PL) que dispõe sobre 
a sinalização informativa de 
vias públicas sujeitas a inun-
dações e alagamentos na ca-
pital paraibana.

As chuvas superaram 

o previsto para o mês de 
abril inteiro e, de acordo 
com o coordenador da De-
fesa Civil Municipal de João 
Pessoa, Noé Estrela, neste 
ano as chuvas chegam in-
tensas no Litoral pessoen-
se, atingindo seu pico no 
mês de junho.

“Alguns pontos de ala-
gamentos já são conhecidos 
da população, mas, devido às 
fortes chuvas, novas áreas de 
alagamentos vão surgindo. 

Sendo assim, a sinalização 
terá caráter educativo e in-
formativo”, frisou Benilton 
Lucena.

Segundo a Defesa Civil 
Municipal, João Pessoa tem 
102 pontos de alagamento 
recorrentes, por isso, é im-
portante a sinalização onde 
ocorre a acumulação de água 
em excesso, porque isso pre-
judica motoristas e pedes-
tres que tentam se locomo-
ver pela cidade.

“A cidade desmanchou sob o im-
pacto das águas”. Essa foi a afirmação 
do vereador Bruno Farias (PPS) avalian-
do o efeito das chuvas ocorridas nos 
últimos dias na capital. O parlamentar 
usou a tribuna da Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP), na sessão ordinária 
de ontem, para ressaltar ainda a quali-
dade das obras realizadas pela Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa (PMJP).

O vereador comparou as obras que 
estão sendo realizadas pelo Executivo 
Municipal a castelos de areia, pela fra-
gilidade das edificações. “Construir cas-
telos de areia é fácil, mas não há castelo 
de areia que resista à fúria das águas”, 
declarou o parlamentar.

Bruno Farias citou a obra de cons-
trução da ponte no final da Avenida 
Beira Rio, que, segundo o vereador, fi-
cou alagada com as últimas chuvas. “A 
ponte da Beira Rio, que foi proclamada 
como um problema solucionado, inun-
dou novamente”, destacou.

O parlamentar ainda ressaltou o es-
touro de um cano na Avenida Guedes 
Pereira, localizada no Centro da capital. 
“Disseram que não havia mais alaga-
mento. Mas, o estouro de um cano des-
moronou o asfalto da Guedes Pereira, 
e não foi a primeira vez, foi a segunda 

Bruno comparou obras a castelos de areia 

vez em menos de seis meses”, afirmou 
o vereador.

“Pergunto: para onde foi esse di-
nheiro? É responsabilidade nossa fis-
calizar a aplicação dos recursos dessas 
obras. Por isso, temos que instalar a Co-
missão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Lagoa, pois o dinheiro não foi apli-
cado lá. João Pessoa não merece puxa-
dinhos, gambiarras ou improvisações”, 
declarou Bruno Farias.
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Órgãos de segurança do trânsito 
iniciam a Operação Tiradentes 
Mistura álcool e direção 
será o foco da fiscalização 
nas estradas no feriado 

A comissão coordena-
dora geral do processo sele-
tivo do Curso de Formação 
de Oficiais Bombeiro Militar 
2016, do Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB), 
divulgou o resultado do teste 
psicológico realizado com os 
suplentes. Conforme o ato, 
dos 21 convocados, 11 com-
pareceram e foram conside-
rados indicados. Os demais, 
10 faltosos, foram elimina-
dos do processo.

O mesmo documento 
trouxe a convocação dos ha-
bilitados para a etapa poste-
rior, que consiste no exame 
de saúde.  Ele será realizado 
na próxima sexta-feira (22), 
às 9h, no Quartel do Comando 
Geral do CBMPB, situado na 
BR-230, número 525, Jardim 
Veneza, na capital. Os candi-
datos devem estar de posse de 
todos os exames laboratoriais 
constantes no edital, bem 
como um documento origi-

nal de identidade com foto. 
De acordo com o ato de 

convocação, não será permi-
tido portar arma ou quais-
quer objetos estranhos no 
local do exame.  “O candida-
to que não se apresentar no 
local do referido exame até as 
9h não poderá mais realizá-lo, 
sendo consequentemente eli-
minado do certame”, alertou 
o presidente da comissão 
coordenadora-geral, coronel 
Dênis Nery.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Os órgãos de seguran-
ça de trânsito na Paraíba já 
definiram operações para o 
Feriado de Tiradentes que 
abrange o fim de semana. O 
Coordenador Estadual da Lei 
Seca, Ricácio Cruz, disse que 
a fiscalização à alcoolimetria 
será o principal ponto das 
abordagens.

O trabalho, segundo Ri-
cácio, começa amanhã com 
mais ênfase na região da orla 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa onde existe a 
maior incidência de pessoas 
dirigindo com sintomas de 
embriaguez alcoólica. “Esse 
trabalho vai até a madrugada 
de segunda-feira”, garante o 
coordenador.

O Batalhão de Trânsito 
divulga na manhã de hoje o 
esquema montado para esse 
período, mas está definido 
que a Operação Tiradentes 
terá início já a partir da noite 
de hoje em vários pontos da 
capital e interior do Estado.

PRF
A redução dos índices de 

letalidade no trânsito (mor-
tes) será uma das metas da 
Polícia Rodoviária Federal 
durante a Operação Tiraden-

tes, que inicia hoje e se es-
tenderá até o domingo (24). 
Segundo o Núcleo de Comu-
nicação da PRF, as ações de 
fiscalização e policiamento 
abrangerão todo o Estado da 
Paraíba.

A operação terá um ca-
ráter preventivo, pois não 
há uma expectativa de fluxo 
intenso, considerando que o 
dia do feriado propriamente 
dito cai numa quinta-feira. 
A PRF acredita que poucos 
terão o privilégio de impren-
sar a sexta-feira que, por ser 
dia de trabalho, pouca gente 
pegará a estrada. O reforço 
no policiamento e nas fisca-
lizações será prioridade nos 
locais e horários de maior 
número de acidentes graves.

Durante a operação, 
a PRF vai priorizar ações 
preventivas para redução 
da violência do trânsito e 
de acidentes relacionados 
ao excesso de velocidade, 
à alcoolemia ao volante, às 
ultrapassagens proibidas e 
envolvendo motocicletas ou 
ciclomotores. As rodovias 
mais fiscalizadas serão as 
BRs 230 e 101, as mais movi-
mentadas do Estado.

Estão previstas ações 
educativas através do Proje-
to Cinema Rodoviárias e pa-
lestras em escolas e empre-
sas. O projeto, amplamente 
executado na Paraíba, tem 
o objetivo de conscientizar 
condutores e passageiros 

quanto os perigos da impru-
dência no trânsito.

A PRF recomenda caute-
la aos motoristas, principal-
mente aqueles que vão fazer 
longas viagens, por conta das 
chuvas. Nos últimos dias, as 
chuvas são uma constância 
na rotina de quem vive na 
Paraíba, em destaque para 
a Região Metropolitana de 
João Pessoa. As recomenda-
ções da PRF são: reduza a 
velocidade, acenda os faróis 
e aumente a distância em re-
lação ao veículo que está na 
sua frente.

Em caso de aquaplana-
gem (fenômeno em que o 
veículo perde o contato com 
o piso quando entra em uma 
poça ou lâmina de água) não 
freie ou tente mudar de di-
reção, mas apenas tire o pé 
do acelerador e mantenha as 
mãos firmes no volante até 
reduzir a velocidade. Assim, 
o veículo voltará a ter conta-
to com a pista.

Restrições de tráfego
Para alguns veículos de 

carga haverá restrição de 
tráfego nos seguintes dias e 
horários: quinta-feira (21), 
das 6h às 12h; domingo (24), 
das 16h às 24h.

A PRF informa aos usuá-
rios das rodovias federais 
que, nos casos de urgência, 
emergência ou solicitação de 
auxílio, utilizem o número de 
emergência 191.

O jacaré da espécie Papo Amarelo, de cerca de um metro, foi devolvido para a Mata do Buraquinho

Criação do comitê foi discutida em reunião realizada ontem na Sedh

Polícia Ambiental apreende 
jacaré em uma casa no Cristo

Corpo de Bombeiros divulga 
resultado de teste psicotécnico 

Comitê vai definir ações para 
coibir tráfico de pessoas na PB

FORA DO HABITAT

Adrizzia Silva
Especial para A União

Um jacaré da espécie 
Papo Amarelo foi apreendi-
do pela Polícia Ambiental na 
manhã de ontem, em uma 
casa no bairro do Cristo Re-
dentor. De acordo com a Po-
lícia Ambiental, o animal de 
aproximadamente um metro 
de comprimento estava as-
sustado com a presença de 
pessoas curiosas no local, 
mas não apresentava nenhu-
ma agressividade.

O agente de turismo 
Genilton Pessoa, morador 
da casa, afirmou que foi a 
sua prima Andreia Silva que 
avisou sobre a presença do 
animal. “Não é todo dia que 
vemos um jacaré na porta de 
casa. Quando a minha prima 
falou, eu e minha esposa não 
acreditamos. Mas quando ela 
foi tirar o carro da garagem, 
foi surpreendida pelo jacaré. 
Aí ligamos para a Polícia Am-
biental”. Genilton acredita 
que a presença do animal em 
sua casa, situada na Rua Ma-
ria José Rique, aconteceu por 
ser localizada a 400 metros 
da Mata do Buraquinho. 

De acordo com a Polí-

cia Ambiental, o jacaré foi 
apreendido através de um 
cabo de aço, com um laço 
próprio para esse tipo de 
captura e colocado em uma 
gaiola para ser levado para o 
seu habitat natural.

Áreas urbanas
De acordo com o Bata-

lhão de Policiamento Am-
biental de João Pessoa, é 
constante a incidência de 
animais silvestres em áreas 
urbanas durante todo o ano. 
Serpentes, jacarés, timbús e 
Iguanas são os mais comuns. 
No entanto, alguns animais 
costumam aparecer com 
maior frequência nos perío-
dos de pós-chuva na cidade.

Com o aumento das 
chuvas na capital o Rio Ja-
guaribe enche e com eles 
cresce a incidência desses 
animais em locais próximos 
à Mata do Buraquinho de 
João Pessoa, habitat natural 
deles. Isso ocorre por vá-
rios motivos, como o ciclo 
reprodutivo, a busca por ali-
mentos ou por se tratar de 
animais ectotérmicos, que 
são aqueles que aquecem 
os seus corpos por meio de 
fonte externa de calor, como 

o sol, ou rochas e pedras que 
possuem superfície quente.

Segundo a Polícia Am-
biental, o Batalhão atende 
em média 180 ocorrências de 
captura de animais silvestres 
por mês, havendo picos de 
até 240 ocorrências. Os ris-
cos decorrentes do contato 
do homem com esses animais 
vão desde acidentes, como 
mordidas, que podem causar 
ferimentos infectantes, a en-
venenamento, nos casos de 
animais peçonhentos.

A recomendação para 
evitar acidentes com animais 
silvestres é que, ao se depa-
rar com um deles, não tentar 
capturar ou ferir, mas acio-
nar a Polícia Ambiental, que 
irá fazer o devido resgate e 
encaminhar o animal para o 
Centro de Triagem de Ani-
mais Silvestres (Cetras) do 
Ibama. Após um período de 
quarentena, ele é devolvido à 
natureza.

Fique ligado
Sempre que a população 

encontrar com algum animal 
silvestre, deve entrar em con-
tato com o Batalhão de Policia-
mento Ambiental, através do 
telefone 3218-7222 ou o 190.

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh), vai instituir o Comitê 
de Enfrentamento ao Tráfico e 
Desaparecimento de Pessoas 
na Paraíba, que será formado 
por órgãos estaduais e socie-
dade civil organizada. Durante 
reunião realizada ontem, a se-
cretária de Estado do Desen-
volvimento Humano, Cida Ra-
mos, destacou que junto com 
o comitê serão definidas ações 
específicas para o enfrenta-
mento desse tipo de crime.

“Teremos a participação 
das Secretarias Estaduais do 
Desenvolvimento Humano, 
Segurança e Defesa Social, Mu-
lher e Diversidade Humana, 
Juventude, Defesa Civil, além 
do Ministério Público Estadual 
e do Trabalho, OAB, Universi-
dade Federal da Paraíba, Po-
lícia Federal, Colégio Marista, 
Centro 8 de Março, Centrac, 
Fundação de Defesa dos Direi-
tos Humanos Margarida Maria 

Alves, entre outros, que juntos 
traçarão metas para o fortaleci-
mento da iniciativa”, citou.  

O representante da Se-
cretaria de Estado da Segu-
rança Pública e Defesa Social, 
Adielson Araújo, frisou que a 
medida vai ajudar no trabalho 
de investigação das pessoas 
desaparecidas. “Com esse co-
mitê, iremos otimizar e acom-
panhar esses casos que acon-

tecem na Paraíba”, observou.
A coordenadora, na Paraí-

ba, da Rede Um Grito pela Vida, 
irmã Sirleide Cabral, destacou 
que o comitê dará força para 
coibir o tráfico de pessoas. “Sa-
bemos que o problema existe, 
muitas pessoas são vítimas e 
com o Comitê teremos um res-
paldo maior do Estado e fare-
mos um trabalho de formação 
mais eficiente”, ressaltou.

FOTO: Alberto Machado

FOTO: Reprodução/Internet
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Últimas
8
Gripe A no Brasil já registrou 
1.012 casos e 153 mortes este ano
Número de óbitos mais que 
dobrou em duas semanas, 
passando de 71, para 153

Boletim divulgado pelo 
Ministério da Saúde infor-
ma que de janeiro até o dia 
9 deste mês foram registra-
dos 1.012 casos de síndro-
me respiratória aguda grave 
provocada pela influenza A 
(H1N1), conhecida como gri-
pe A. O número de mortes 
mais que dobrou em duas 
semanas, passando de 71, até 
26 de março, para 153.

Com 758 registros de 
infecção pelo vírus, a região 
Sudeste concentra o maior 
número de casos, sendo 715 
em São Paulo. Outros esta-
dos que registraram casos 
neste ano foram Santa Ca-
tarina (86), o Paraná (32) e 
Goiás (29); o Distrito Fede-
ral (26), Minas Gerais (21) 
e o  Rio de Janeiro (20); o 
Rio Grande do Sul (15), Pará 
(14) e Mato Grosso do Sul 
(13); a Bahia (12), Pernam-
buco (11), o Ceará (5) e Mato 
Grosso (3); o Rio Grande do 
Norte (3), Espírito Santo (2), 
a Paraíba (2), o Amapá (1) e 
o Amazonas (1).

Com relação ao número 
de óbitos, São Paulo segue 
no topo da lista, com 91 re-
gistros, seguido por Santa 
Catarina (10) e Goiás (9). São 
seguidos pelo Rio de Janeiro 

(8), Rio Grande do Sul (6) e 
Minas Gerais (4); o Distrito 
Federal (3), Mato Grosso do 
Sul (3), a Bahia (3) e o Pará 
(3); o Mato Grosso (2), Para-
ná (2), Rio Grande do Norte 
(2) e o Ceará (2). Na lista apa-
recem também Pernambuco 
(1), a Paraíba (1), o Amapá 
(1) e o Amazonas (1).

Vacinação 
No Distrito Federal e em, 

pelo menos, cinco estados 
– o Espírito Santo, a Bahia, 
Goiás, o Pará e Pernambuco 
- a vacinação contra três ví-
rus da gripe, inclusive H1N1, 
começou anteontem para 
alguns grupos considerados 
de risco para complicações 
da doença. A campanha de 
vacinação contra a gripe co-
meça no dia 30 em todas as 
cidades do País.

Aline Leal
Da Agência Brasil

Um grupo de crianças autistas 
participou ontem de uma visita à sede 
do Departamento Estadual de Trân-
sito (Detran-PB), a convite da Divisão 
de Educação de Trânsito. A atividade 
teve o objetivo de oferecer, na práti-
ca, noções básicas sobre educação e 
segurança no trânsito para crianças 
especiais.

Agendamento 
A ação foi coordenada pela che-

fe da Divisão, Abimadabe Vieira, que 
enfatizou a necessidade de o órgão 
desenvolver atividades de humaniza-
ção junto à população. As visitas de 
estudo podem ser agendadas pelas 
escolas interessadas pelos fones: (83) 
3238-8861 ou 98802-9930.

Detran-PB ensina noções 
básicas para o trânsito

pArA criAnçAs AutistAs

FOtO: Secom/PB

As crianças autistas receberam as noções básicas sobre educação e segurança no trânsito

Com 758 
registros de 
infecção pelo 
vírus, a região 
Sudeste 
concentra o 
maior número de 
casos, sendo 715 
no Estado 
de São Paulo

Devido ao feriado de 
Tiradentes, amanhã, os ho-
rários de funcionamento 
de alguns órgãos públicos, 
shoppings, bancos, comér-
cios serão modificados ou 
serão especiais em João 
Pessoa. Os shoppings e su-
permercados abrem nor-
malmente, mas os trens, 
bancos e comércio fecham.

Balsa
A balsa funciona nor-

malmente de hora em hora 
para ida e volta, amanhã,  
sexta-feira e final de semana. 
O serviço estará disponível 
até as 19h.

Jardim Botânico
A Bica não irá funcionar 

no feriado, voltando com as 
atividades normais na sex-
ta-feira, das 8h às 16h30.

Bancos e comércio
As agências bancárias 

e casas lotéricas não funcio-
narão amanhã, retornando 
apenas na sexta-feira. Bo-
letos com vencimento para 
amanhã podem ser pagos 
na sexta-feira, sem juros. O 
comércio também não fun-
cionará, mas se alguma loja 
abrir, ela deve pagar R$ 42 
reais ao funcionário e dá um 
dia de folga. 

Shoppings 
O Shopping Mangabei-

ra funcionará normalmente 
amanhã e sexta, das 10h às 
23h, com exceção dos ban-
cos, lotéricas e academia. O 

Mag Shopping também abri-
rá. As lojas a partir das 10h 
até as 22h. Na sexta-feira a 
programação será normal. 

No Shopping Sul, a pra-
ça de alimentação funcio-
nará das 11h até as 21h. As 
lojas, das 15h às 20h, e os 
bancos fecham. Na sexta o 
horário será normal. O Sho-
pping Tambiá abrirá as lo-
jas das 9h às 20h, amanhã, e 
a praça de alimentação das 
9h às 21h. O cinema será de 
acordo com as sessões. Já 
o Shopping Manaíra, abre 
das 10h às 22h, e o cinema 
também de acordo com as 
sessões. 

O horário de funciona-
mento do Shopping Sebrae 
será de 12h às 20h. Os su-
permercados irão abrir nor-
malmente, tanto no feriado 
como na sexta-feira. 

Trens
A Companhia Brasilei-

ra de Trens Urbanos (CBTU) 
informou que os trens não 
vão funcionar no feriado, mas 
estarão retornando às ativi-
dades na sexta-feira, a partir 
das 4h25 até as 19h41. A Es-
tação Cabo Branco abre uma 
hora mais tarde, das 10h até 
as19h, amanhã e, na sexta-fei-
ra abre normalmente.

Repartições públicas 
O Samu, a Semob e os 

hospitais funcionarão no fe-
riado. O Ministério Público 
retomará as atividades na 
segunda-feira. As escolas 
particulares, estaduais e mu-
nicipais retornarão na sexta, 
bem como as universidades, 
federal e particulares.

O que abre e fecha no 
feriado de Tiradentes

AmAnhã

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

Engenharia e 
medicina do 
trabalho no 
Trauma 

Os colaboradores do 
Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, em João 
Pessoa contam, 24h por dia, 
com o Serviço Especializado 
em Engenharia e Medicina do 
Trabalho – Sesmt. A atividade 
visa proteger  a integridade 
física e mental dos trabalha-
dores do complexo hospitalar, 
por meio de ações voltadas à 
promoção da saúde, preven-
ção de acidentes de trabalho 
e de doenças ocupacionais.

O coordenador do Ses-
mt, Rafael Nogueira, falou so-
bre a importância do serviço 
dentro da unidade hospitalar. 
“Quando o trabalhador adoe-
ce, toda instituição adoece 
junto com ele, por isso en-
xergá-lo como um ser total, 
biopsicossocial é essencial. O 
ambiente pode ser espaço de 
adoecimento físico e mental, 
ocasionando ao trabalhador 
doenças ocupacionais, aci-
dentes de trabalho incapa-
citantes, depressão, entre 
outras, sendo dessa forma os 
serviços oferecidos pelo setor  
fundamentais na saúde deste 
trabalhador”, explicou. 

Entre as diversas atri-
buições designadas ao setor 
destacam-se a elaboração e 
execução de programas de 
prevenção e proteção à saúde 
dos trabalhadores, analisan-
do em conjunto os riscos, as 
condições de trabalho, os fa-
tores de insalubridade, doen-
ça mental, fadiga e outros 
fatores, visando obter a redu-
ção do absenteísmo e favore-
cer a saúde física e mental do 
funcionário.

A Capitania dos Portos da 
Paraíba emitiu um alerta para 
a ressaca no Litoral do Estado. 
Hoje e amanhã, até as 21h30, a 
previsão é que a maré chegue a 
2,5 metros de altura com ven-
tos Sudeste/Leste. A Capitania 
recomenda que as embarca-
ções de pequeno porte evitem 
navegar durante o período de 
ressaca e que as demais redo-
brem a atenção quanto ao ma-
terial de salvatagem, estado ge-
ral dos motores e casco, bomba 
de esgoto do porão, equipa-
mentos de rádio e demais itens 

de segurança.
O major Almir Peixoto, co-

mandante do Batalhão de Bus-
ca e Salvamento do Corpo de 
Bombeiros, também recomen-
da aos banhistas que evitem 
entrar no mar durante este pe-
ríodo, porque além do mar não 
estar com qualidade favorável 
para banho devido à sujeira 
que a ressaca traz, também 
fica muito agitado e com ondas 
muito altas. Mesmo assim, o 
Batalhão de Busca e Salvamen-
to realiza monitoramentos em 
áreas do Litoral e dispõe de 
equipes salva-vidas todos os 
dias nas praias da capital para 
garantir a segurança.

Capitania dos Portos 
faz alerta sobre ressaca

nO LitOrAL dO EstAdO

A Paraíba, por meio 
da Fapesq, participará 
do programa Resear-
cher Connect, do British 
Council. A intenção é 
proporcionar aos pes-
quisadores paraibanos 
maior competitividade 
na área acadêmica. “In-
vestir na qualificação 
desses profissionais dá 
maior oportunidade aos 
nossos pesquisadores de 
pós-graduação ao sub-
meter artigos científicos 
internacionais”, disse o 
presidente da Fapesq, 
Claudio Furtado.

O objetivo é capaci-

tar pesquisadores brasi-
leiros a publicar artigos 
em Língua inglesa, para 
melhorar a internaciona-
lização da pesquisa brasi-
leira, aumentando a ca-
pacidade de projetarem 
suas pesquisas locais em 
escala global. Ao iden-
tificar grupos científicos 
em diferentes estados, o 
Researcher Connect con-
tribuirá para aumentar 
a capacidade de comu-
nidades acadêmicas com 
poucas oportunidades a 
desenvolver pesquisado-
res e de se internaciona-
lizar.

Paraíba participa do 
Researcher Connect

Davison Eliziario
Especial para A União

seleção de natação 
no Liceu paraibano

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), divulgou ontem a 
lista com os alunos aprovados na 
seleção para ingresso de estudan-
tes da Rede Estadual de Ensino da 
Paraíba para iniciação e aperfeiçoa-
mento de natação.

O processo selecionou 52 es-
tudantes do Complexo Estadual de 
Ensino da Paraíba, formado pelas 
escolas estaduais Liceu Paraibano, 
Instituto de Educação Paraibano 
(IEP), Argentina Pereira Gomes e 
Olivina Olívia. As vagas que não fo-
ram preenchidas pelos estudantes 
do complexo serão preenchidas por 
alunos de outras escolas estaduais 
circunvizinhas. 

A SEE divulgará o novo pro-
cesso de seleção para alunos de 
outras escolas da Rede Estadual, 
bem como o início das aulas para os 
alunos selecionados.

Arrecadação 
federal menor

A crise econômica, que diminui 
a produção e o consumo, fez a arreca-
dação federal atingir em março o menor 
valor em cinco anos. No mês passado, o 
governo arrecadou R$ 95,779 bilhões, 
queda de 6,96% em relação a março 
de 2015, descontada a inflação ofi-
cial. A quantia é a menor para o mês 
desde 2010, em valores corrigidos 
pelo Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA).

No primeiro trimestre, a arre-
cadação federal somou R$ 313,014 
bilhões, queda de 8,19% na compa-
ração com o mesmo período do ano 
passado considerando o IPCA. O valor 
acumulado também é o menor para 
os três primeiros meses do ano desde 
2010.

Segundo a Receita Federal, 
a queda da atividade econômica é 
o principal responsável pela queda 
na arrecadação este ano. Entre os 
fatores, a Receita destaca o recuo 
de 11,8% na produção industrial 
no primeiro trimestre, a redução de 
10,47% na venda de bens e serviços 
e a contração de 33,62% no valor em 
dólar das importações. Vinculada à 
arrecadação da Previdência Social, a 
massa salarial caiu 0,03% no primei-
ro trimestre.

Formação da 
Liga pela paz

Gerentes e técnicos da Secre-
taria de Estado da Educação (SEE) 
participam até hoje da formação 
inicial promovida pela Inteligência 
Relacional na metodologia Liga Pela 
Paz. A formação acontece na Escola 
Técnica Estadual de Mangabeira e 
contou ontem com cerca de 20 in-
tegrantes da equipe técnica da SEE.

De acordo com Maria Tereza 
Belchior, líder de conteúdo da área 
pedagógica da Inteligência Relacional 
e ministrante da formação, o objetivo 
do evento é formar a equipe técnica 
da SEE em conteúdos de educação 
emocional e social. “Queremos for-
mar essa equipe técnica para conhe-
cimento tanto de como funciona a 
metodologia, quanto dos temas que 
embasam a educação emocional e so-
cial, trabalhando temas ligados à edu-
cação das emoções, sua fundamenta-
ção teórica, os conceitos de emoção 
e como podemos fazer a educação 
emocional dentro das competências 
que precisam ser desenvolvidas”, 
destacou Tereza Belchior.

A Inteligência Relacional ini-
ciou em 2014 uma parceria com a 
SEE desenvolvendo educação emo-
cional e social em escolas da Rede 
Estadual junto às famílias.
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Dilma: Brasil tem veio golpista
CRISE POLÍTICA

A presidente Dilma 
Rousseff disse ontem que o 
Brasil tem um “veio golpista 
adormecido” e que não hou-
ve um presidente após a re-
democratização do país que 
não tenha tido um processo 
de impedimento no Congres-
so Nacional.

“Se nós acompanharmos 
a trajetória dos presiden-
tes no meu país no regime 
presidencialista a partir de 
Getúlio Vargas, nós vamos 
ver que o impeachment sis-
tematicamente se tornou 
um instrumento contra os 
presidentes eleitos. Tenho 
certeza que não houve um 
único presidente depois da 
redemocratização do país 
que não tenha tido processos 
de impedimento no Congres-
so Nacional. Todos tiveram”, 
afirmou Dilma, em entrevis-
ta a veículos estrangeiros no 
palácio do planalto.

Dilma também ressal-
tou que se crise econômica 
fosse argumento “para tirar 
presidente da República não 
teria um único presidente da 
República nos países desen-
volvidos que sobrevivesse 
à profunda crise econômica 
com desemprego”. para ela, 
não é por causa da crise eco-
nômica que está ocorrendo a 
crise política.

A presidente destacou 
que a crise atual está acon-
tecendo pelo fato de a elei-
ção de 2014 ter sido vencida 
por uma margem estreita, 
de pouco mais de 3 milhões 
de votos. A petista recebeu 
54 milhões de votos. “Essa 
eleição perdida por essa 
margem tornou no Brasil a 
oposição derrotada bastante 
reativa a essa vitória e por 
isso começaram um proces-
so de desestabilização do 
meu mandato desde o iní-
cio dele. Este meu segundo 
mandato, há 15 meses, tem 
o signo da desestabilização 
política”, afirmou.

Os deputados aprova-
ram no domingo (17), por 
367 votos a favor e 137 con-
tra, o prosseguimento do 
processo de impeachment 

Ana Cristina Campos
e Yara Aquino
Da Agência Brasil

FOTO: Roberto Stuckert Filho-PR

Dilma  concedeu entrevista a veículos estrangeiros, no Planalto, para falar da votação do impeachment na Câmara e a crise política

contra a presidente Dilma. 
Em uma entrevista concedi-
da à imprensa na terça-feira 
(19), Dilma disse se sentir 

indignada e injustiçada com 
a decisão da Câmara dos 
Deputados.

Se a admissibilidade para 

o afastamento for aprovada 
também pelos senadores, a 
presidente Dilma Rousseff 
será afastada do cargo por 

até 180 dias, enquanto o Se-
nado analisa o processo em 
si e define se Dilma terá o 
mandato cassado.

Após uma reunião com 
líderes dos partidos para 
discutir o rito do processo 
de impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff, o pre-
sidente do Senado, Renan 
Calheiros (pMDB-AL), disse 
que a indicação dos mem-
bros da comissão especial 
será feita a partir dos blocos 
partidários. Segundo Renan, 
os nomes poderão ser defi-
nidos até sexta-feira (22). A 
partir daí, caso algum bloco 
resista em apontar os nomes 
para o colegiado, ele mesmo 
fará, como prevê o regimen-
to da Casa.

pelo calendário divulga-

do por Renan, como os líde-
res de partidos que apoiam 
a presidente já disseram que 
deixarão a decisão para o últi-
mo prazo, a expectativa é que 
a comissão especial seja ins-
talada na próxima terça-feira 
(26). Antes disso, porém, a 
eleição dos 21 membros titu-
lares e suplentes deverá ser 
feita na sessão deliberativa 
do plenário da Casa.

perguntado por que a 
eleição dos membros da co-
missão não poderia ser já na 
segunda-feira (25), Renan 
esclareceu que não há moti-
vos para isso, já que as ses-
sões deliberativas do Senado 
ocorrem sempre às terças, 
quartas e quinta-feiras. “Nós 
ficaríamos muito mal na his-

tória se quiséssemos atrope-
lar a defesa, ou a própria acu-
sação, criando ou perdendo 
mais um dia. Eu não me pres-
to a esse papel”, afirmou.

Outro esclarecimento 
feito pelo presidente do Se-
nado é que as dúvidas que 
surgirem serão dirimidas 
respeitando, primeiramen-
te, o que diz a Constituição 
e, em seguida, o acórdão do 
Supremo Tribunal Federal e 
a Lei do impeachment. por 
fim, será levado em conta o 
regimento interno do Sena-
do Federal.

Sobre o momento em 
que a presidência dos tra-
balhos será passada ao 
presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, Renan disse 

que isso vai ser decidido 
posteriormente. Em 1992, o 
então presidente da Corte, 
ministro Sydney Sanches, 
assumiu a condução do pro-
cesso na fase de instrução, 
quando defesa e acusação 
apresentam suas alegações 
antes do julgamento final. 
Desta vez, ainda não se 
sabe se tal ordem será ado-
tada ou se o presidente do 
STF assumirá os trabalhos 
apenas na última sessão de 
julgamento do pedido de 
impeachment, caso chegue 
a essa fase.

Ainda segundo Renan, o 
Senado vai contar os prazos 
definidos pelo rito sempre a 
partir de dias úteis, e não cor-
ridos, como pede a oposição.

Comissão do impeachment deverá 
ser instalada na próxima terça-feira

RITO DO PROCESSO NO SENADO

Karine Melo
Da Agência Brasil

Quase 300 deputados 
têm pendência judicial

Dos 513 deputados fe-
derais inscritos para a vo-
tação que decidiu sobre a 
abertura do processo de 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff, ocorrida no 
último domingo (17), 298 
respondem a processos na 
Justiça. O número represen-
ta o total de 58,09% dos par-
lamentares que compõem a 
Câmara dos Deputados. Os 
dados foram levantados pelo 
portal EBC na plataforma do 
projeto Excelências, da ONG 
Transparência Brasil.

Dentre os parlamentares 
que se posicionaram favora-
velmente ao prosseguimento 
do processo de impeachment, 
58% possuem algum questio-
namento jurídico. Já entre os 
que votaram a favor do gover-
no, De todos, 54% respon-
dem ou já foram condenados 
em algum processo. Entre 
deputados ausentes ou que 
se abstiveram de votar, 100% 
têm pendências judiciais. Os 
processos estão em diversas 
instâncias e vão desde crimes 
eleitorais até processos de 
má gestão do dinheiro públi-
co e corrupção.

O deputado recordista 
em termos de números de 
processos, de acordo com a 
Transparência Brasil, é mem-
bro da Mesa Diretora da Câ-
mara. Beto Mansur (pRB-Sp), 
1ª secretário da equipe pre-
sidida por Eduardo Cunha 
(pMDB-RJ), tem 45 processos 
na Justiça.

A maioria é por conta 
da época em que Mansur foi 
prefeito de Santos, mas um 
dos processos é uma indeni-
zação de R$ 200 mil paga a 
trabalhadores de sua fazen-
da que, segundo o TRT, tinha 
condições de trabalho análo-
gas à escravidão. 

Em segundo lugar na lis-
ta, está o deputado Venezia-
no Vital do Rêgo (pMDB-pB), 
com 35 processos. Washing-
ton Reis (pMDB-RJ), com 30 
processos, Mauro Mariani 
(pMDB-SC), com 27 proces-
sos e Roberto Góes (pDT-Ap), 
com 25 processos. Estes com-
pletam a lista dos cinco com 
mais pendências na Justiça.

No histórico judicial dos 
deputados por Estado, Sergi-
pe aparece como a única uni-
dade da Federação em que 
100% dos parlamentares 
possuem algum tipo de pro-
cesso na Justiça.

Todos os oito deputados 
têm ou tiveram problemas 
com a Justiça. Outros 19 es-
tados têm mais da metade 
dos deputados respondendo 
a processos. 

Apenas Acre (3 de 8), 
Bahia (16 de 39), Minas Ge-
rais (26 de 53), pará (7 de17), 
pernambuco (11 de 25), Rio 
de Janeiro (22 de 46), Rio 
Grande do Norte (3 de 8) e 
Roraima (3 de 8) têm menos 
da metade de deputados res-
pondendo a processos. 

Já na análise por par-
tidos, sete das 25 siglas so-
mam mais de 50% de seus 
parlamentares envolvidos 
em questionamentos judi-
ciais: pC do B, pHS, pMB, pSB, 
psol, pV e REDE. por outro 
lado, pDT, pEN, pp, pT do B e 
pTB têm mais de dois terços 
da bancada com problemas 
na Justiça. 

Quando os deputados 
são divididos por gênero, 
há equilíbrio. Entre as mu-
lheres, 28 das 52 deputadas 
(53,84%) têm pendências ju-
diciais. Entre os homens, 270 
dos 460 têm problemas judi-
ciais. O valor corresponde a 
58,69% do total. De todos os 
deputados, o único que não 
tem dados disponíveis é Flo-
riano pesaro (pSDB-Sp). 

Edgard Matsuki 
Do Portal EBC

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Celso de Mello, 
manteve o indiciamento do go-
vernador de Minas Gerais, Fernan-
do Pimentel (PT), ao negar uma 
ação que questionava a autoriza-
ção dada à Polícia Federal para 
imputar a ele a suspeita formal de 
crimes investigados no âmbito da 
Operação Acrônimo. 

 A defesa sustentava que, por 
ter foro privilegiado no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), o indicia-
mento não poderia ter sido feito 
pela Polícia Federal. O ministro 
Celso de Mello afirmou, no entan-
to, que a impetração no STF foi 

prematura, porque ainda cabem 
recursos no STJ. 

 No despacho, o ministro des-
tacou também que o indiciamen-
to é de competência privativa da 
autoridade pessoal, “a quem cabe 
promover a análise preliminar do 
fato delituoso, indicando-lhe a 
respectiva autoria e materialida-
de, bem assim os fundamentos 
técnicos que justificam a prática 
desse ato de Polícia Judiciária”. 

 Celso de Mello também afir-
mou que o fato de a pessoa sob 
investigação possuir prerrogativa 
de foro não a torna imune ao in-
diciamento, desde que a prática 
desse ato, segundo precedentes 
do STF, tenha sido autorizada pelo 

relator do caso. No caso de Pimen-
tel, o indiciamento foi autorizado 
pelo ministro do STJ, Herman Ben-
jamin, relator de inquéritos contra 
o governador mineiro.

A defesa de Pimentel discordou 
da decisão do ministro, que permi-
tiu o indiciamento, ainda que de 
forma indireta, caso ele não aten-
desse a convocação que lhe foi diri-
gida. Os advogados afirmaram que 
o governador mineiro “tem todo 
o interesse em depor, porém, nos 
limites da lei e com obediência à ju-
risprudência do Supremo”.

Pimentel foi indiciado em 4 de 
fevereiro por corrupção passiva, or-
ganização criminosa, lavagem de 
dinheiro e tráfico de influência. 

STF mantém indiciamento de Pimentel 
OPERAÇÃO ACRÔNIMO

Da Agência Estado

Para a presidente, sempre 
houve impeachment após a
redemocratização do País



NACIONAL

OAB do Rio de Janeiro vai ao STF 
para cassar mandato de Bolsonaro

O PSC nacional vai enca-
minhar, até a próxima semana, 
ao Conselho de Ética da Câma-
ra representação contra o de-
putado Jean Wyllys (PSOL-RJ) 
que, durante a votação do pe-
dido de impeachment da pre-
sidente Dilma Rousseff, cuspiu 
na cara do deputado Jair Bol-
sonaro (PSC-RJ). 

Assessores do partido 
explicaram que, com o feria-
do, muitos parlamentares já 
não estão em Brasília, mas 
que o documento está sendo 
elaborado. A expectativa não 
é pela cassação do mandato 
de Wyllys, mas o PSC espe-
ra “alguma reprimenda” por 
considerar que o parlamen-

tar não teve “comportamen-
to adequado” no plenário 
da Casa. “Qualquer ato de 
violência precisa ser repri-
mido, esta é a convicção do 
partido. Que isto seja uma 
medida didática e lúdica”, 
completou um dos assesso-
res da legenda. 

Wyllys disse ter sido in-
sultado por Bolsonaro que, 
segundo ele, ainda tentou 
agarrar seu braço. Acrescen-
tou que não tem medo de 
processo por quebra de de-
coro parlamentar e que cus-
piria no colega novamente.

Brilhante Ustra
Perguntados pela Agên-

cia Brasil sobre a homena-
gem prestada por Bolsonaro, 
durante o voto a favor do im-

peachment, ao coronel Bri-
lhante Ustra, funcionários do 
PSC explicaram que a legen-
da é democrática e “costu-
ma conceder aos deputados 
muita liberdade de expres-
são, mas não necessariamen-
te endossa as opiniões”.

Desde a votação, o partido 
não se reuniu para discutir a 
declaração de Bolsonaro exal-
tando o ex-chefe-comandante 
do Destacamento de Opera-
ções Internas (DOI-Codi) de 
São Paulo no período de 1970 
a 1974, acusado de torturar 
diversas pessoas, incluindo a 
presidente Dilma Rousseff. Em 
maio de 2013, na Comissão Na-
cional da Verdade, Ustra negou 
que tivesse cometido qualquer 
crime durante seu período no 
comando do DOI-Codi.

Parlamentar exaltou a 
ditadura e a memória do 
torturador coronel Ustra
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Geral

A informação que pretendo comentar foi divulgada 
pela mídia golpista. Permitam-me, antes de continuar, dar 
um informe importante. Mídia golpista é um subgênero 
jornalístico da espécie argumentativa. Foi descrito 
pela primeira vez no século XXI por especialistas da 
reconhecida internacionalmente Cátedra Pasadena de 
Jornalismo. 

Os fundadores da Cátedra Pasadena são pós-
doutores em golpes contra cofres públicos relacionados 
à geração de energia produzida a partir de combustível 
fóssil. O subgênero tem vezo editorializante. Sua principal 
característica é golpear presidentes da República indefesos. 
Dedica-se também a atacar ministros, parlamentares e 
empresários só porque foram presos por roubar o dinheiro 
dos contribuintes. Além disso, informa a agenda de 
operações policiais totalmente erradas como a Lava Jato 
e elogia juízes golpistas do tipo Moro que imputam falsas 
acusações a autoridades flagradas em atos de corrupção 
passiva e ativa. 

Pronto. Tudo esclarecido. De volta, então, à notícia. 
Tem a ver com Henrique Meireles, homem forte de... 
Temer na economia em caso de o vice realizar seu 
sonho mais vazado, quer dizer, mais secreto: assumir a 
Presidência. 

Meireles, grão-vizir sabichão em Brasília, Washington 
ou em Wall Street, economista quadridimensional e 
oráculo de meio mundo por mérito, ao melhor estilo Temer 
antecipou o presente de Natal dos brasileiros em caso de 
haver novo Governo. Do qual ele seria ministro da Fazenda. 
Declarou a todos os ventos que neste momento difícil da 
vida nacional o que o Brasil mais precisa é de um... dois...
três... aumento de impostos. Uau. Que genial.

Isso é o que se pode chamar de ovo de Colombo. 
Ufa! Fim da corrida rumo ao abismo. O Brasil está a salvo. 
Aumento de impostos é tudo o que qualquer economia 
precisa.#sqn Mas é tudo o que os Governos precisam. 
Mais dinheiro pra gastar. E é aí que entra a notícia da 
mídia golpista. Li em Monica Bergamo que Lula havia se 
encontrado com Temer. O encontro aconteceu em Sampa 
poucos dias antes da sessão da Câmara dos Deputados que 
aceitou o impeachment contra a inocentérrima presidente 
Dilma. E o que vazou foi que Lula e Temer acertaram mais 
ou menos o seguinte: em qualquer cenário, vale a escrita da 
sobrevivência dos mais fortes, o que é a mesma coisa que 
planejar a sobrevivência dos mais vivos. 

Se tivesse assumido a Casa Civil, Lula levaria Henrique 
Meireles para o lugar de Nelson Barbosa. O que seria muito 
bom. Se Meireles conseguir realizar de novo as façanhas que 
o notabilizaram quando integrou a equipe de Lula presidente 
é possível acreditar numa freada na crise. Com Meireles a 
coisa vai. Na equipe de qualquer um. Até novamente ao lado 
de Lula, agora ministro de Dilma. Mas só se o STF deixar, caso 
o impeachment não prospere e a presidente inocente da Silva 
seja inocentada de vez no Senado.

 O fato de o nome de Meireles constar na lista dos 
ministros já definidos de um possível governo Temer é um 
sinal de materialidade da coalizão que Lula propõe. Uma 
gambiarra para legitimar o presidencialismo de coalizão 
que tantas dores nos deu. E continua a dar. Pois é certo que 
dói ver a situação em que se encontra a presidente Dilma, 
pior do que a de Lula, que não é fácil. Pois ele prometeu a 
si mesmo, ao PT, à galera do Itaquerão e à presidente que 
reverteria a tendência negativa pró-impeachment. 

O ex-presidente ainda está se recuperando do golpe 
que foi a derrota clamorosa sofrida na corrida contra a 
abertura do processo. Mas é preciso pensar em Dilma, dona 
de uma inocência nunca vista antes na história desse país. 
No último domingo, o jornal “The New York Times” (mídia 
não-golpista) disse, a propósito da crise brasileira, que 
parlamentares corruptos queriam impedir uma presidente 
inocente.

O TNYT tem razão. A presidente Dilma, inocente, 
não conseguiu identificar o golpe que foi a compra da 
refinaria em Pasadena (EUA) pela Petrobras, escândalo 
internacional de superfaturamento que humilhou o país 
junto à comunidade internacional. Tinha uma chefe de 
gabinete, Erenice Guerra, praticante ativa e passiva de 
várias técnicas de corrupção, do tráfico de influência à 
cobrança pura e simples de propina.

Inocentíssima, a presidente sequer desconfiou das 
razões que levaram o seu marqueteiro à prisão. Pois é: um 
cara importantíssimo, João Santana, figurão internacional 
que casou e batizou nas duas campanhas de Dilma, 
está preso por ter cometido falcatruas inadmissíveis 
segundo o Ministério Público Federal, a Polícia Federal 
e a Procuradoria Geral da República.  Foi aí que vazou a 
pergunta da Casa da Vovozinha das Pessoas Inocentes 
e Injustiçadas: “Como uma autoridade inocente como 
Dilma poderia enfrentar tubarões traidores feito Temer e 
golpistas do nível do ministro Gilmar Mendes?” Resposta 
psicografada do saudoso poeta Caixa D´Água: “Terminaria 
como inocente útil. De Lula”. Mas é claro que ela é muito 
mais. O tempo a tudo esclarecerá.

Oráculos e verdades

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Wyllys (E) disse ter sido insultado por Bolsonaro que, segundo ele, ainda tentou agarrar seu braço

FOTO: Wilson Dias/Agência Brasil

Um esquema de fraude 
na Previdência Social no Ma-
ranhão, que usava nomes fictí-
cios para a concessão de pen-
sões por morte, desviou, pelo 
menos, R$ 1,5 milhão entre 
2010 e 2016. O esquema cri-
minoso foi desarticulado on-
tem pela Operação Vínculos.

A Polícia Federal, em 
conjunto com a área de inte-
ligência do Ministério do Tra-
balho e  Previdência Social, 
cumpriram 32 mandados – 9 
de prisão temporária – em 
São Luís e nos municípios 
de São Bento, Palmeirândia, 
Pinheiro e Turilândia. Entre 
os presos está um ex-prefeito 
de São Bento. A Polícia Fede-
ral não divulgou o nome dele.

Fraude contra Previdência 
usava nomes fictícios

O revezamento das cida-
des pelas quais a tocha olímpi-
ca vai passar este ano no Brasil 
começa no dia 3 de maio, em 
Brasília. Na capital federal, a 
tocha percorrerá cinco regiões 
administrativas e 15 pontos 
turísticos. O trajeto foi divul-
gado ontem pelo governador 
do Distrito Federal, Rodrigo 
Rollemberg, e pela secretária 
de Esportes, Turismo e Lazer, 
Leila Barros. Serão 105 quilô-
metros percorridos, dos quais 
cerca de 40 serão feitos por 
143 condutores que ainda não 
tiveram os nomes divulgados.

Além de abrir o reveza-
mento de condução da tocha, 

Brasília será a primeira cidade 
a receber atividades olímpi-
cas, dando início ao torneio 
de futebol. As duas primeiras 
partidas serão disputadas 
um dia antes da abertura ofi-
cial dos Jogos Olímpicos, 4 de 
agosto, no Estádio Nacional 
Mané Garrinha: Iraque x Dina-
marca, às 13h, e Brasil x África 
do Sul, às 16h.

“É a primeira vez que 
um país da América do Sul 
receberá os Jogos Olímpicos, 
e Brasília será a primeira a 
receber o revezamento [da 
tocha]. Estamos divulgando o 
trajeto para que as pessoas e 
instituições possam se orga-
nizar e participar desse mo-
mento histórico. Vamos mos-

trar Brasília para o mundo”, 
disse Rollemberg, ao anun-
ciar o roteiro do fogo olímpi-
co no Distrito Federal.

A secretária Leila Barros 
informou que os nomes dos 
condutores e o orçamento ne-
cessário para o cumprimento 
do percurso serão divulgados 
na próxima semana. As cinco 
cidades administrativas por 
onde passará a tocha foram 
escolhidas considerando o 
tempo, os pontos turísticos e a 
localização dos maiores patro-
cinadores, que estão no acor-
do com o Comitê Olímpico, 
disse a secretária. “Quisemos 
levar para fora da região cen-
tral para que a cidade possa 
participar desse momento.”

Brasília abre no dia 3 de maio 
revezamento da tocha olímpica

NO BrAsIL

Da Agência Brasil

Edwirges Nogueira
Da Agência Brasil

O presidente da 
OAB/RJ, Felipe Santa Cruz 
disse ontem que a Seccio-
nal recorrerá ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) e, 
se necessário, à Corte Inte-
ramericana de Direitos Hu-
manos, na Costa Rica, para 
pedir a cassação do manda-
to do deputado federal Jair 
Bolsonaro (PSC/RJ).

 Segundo ele, a Ordem 
entrará também com uma 
representação no Conselho 
de Ética da Câmara dos De-
putados para que apreciem 
o discurso de Bolsonaro na 
votação do impeachment da 
presidente Dilma Rousseff 
no último domingo (17). 
Em seu voto, o parlamentar 
exaltou a ditadura militar 
e a memória de Carlos Bri-
lhante Ustra, que foi chefe 
do Doi-Codi de São Paulo, 
um dos mais sangrentos 
centros de tortura do regi-
me militar, e sob quem pai-
ram acusações de agressões 
das mais desumanas e de 
mortes no período. Há sete 
anos, Ustra é declarado tor-
turador pela Justiça, após 
decisão do TJ de São Paulo.

 Para Felipe, há limites 
na imunidade parlamentar 
e trata-se de um caso de dis-
curso de ódio. “A imunidade 
é uma garantia constitucio-
nal fundamental à indepen-
dência do parlamento, mas 
não pode servir de escudo à 
disseminação do ódio e do 
preconceito. 

Houve apologia a uma 
figura que cometeu tortu-
ra e também desrespeito à 
imagem da própria presi-
dente. Além de uma falta  de 
ética, que deve ser aprecia-
da pelo Conselho de Ética 
da Câmara, é preciso que o 
STF julgue também o crime 
de ódio”. 

 Felipe informou, ainda, 
que um grupo de juristas já 
está elaborando um estu-
do com argumentos e pro-
cessos cabíveis para pedir 
a cassação do mandato do 
parlamentar: “A apologia de 
um parlamentar à tortura, 
considerada mundialmente 
um crime de lesa-humani-
dade, ao fascismo e a tudo 
que é antidemocrático é 
uma degeneração política. 

É inadmissível que um 
membro do Congresso Na-
cional abuse da sua prerro-
gativa de função, em total 
afronta ao artigo 55, II e § 
1º da CRFB, para homena-
gear a memória de um no-
tório torturador, declarado 
e condenado como tal pela 
Justiça brasileira”.

PSC representará contra Jean Wyllys
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Mundo

Bombardeios aéreos contra dois 
mercados matam 44 civis na Síria
Os ataques aéreos foram 
atribuidos à aviação síria, 
na província de Idleb

Pelo menos 44 civis 
morreram ontem em bom-
bardeios aéreos atribuídos 
à aviação síria em dois mer-
cados na província de Idleb, 
controlada pelo ramo local 
da Al-Qaeda. Os dados são do 
último balanço do Observa-
tório Sírio dos Direitos Hu-
manos (OSDH).

Ao falar sobre o mas-
sacre, o observatório dis-
se que pelo menos 37 civis 
morreram nos ataques em 
Maaret al-Noomane. Segun-
do a mesma fonte, sete civis 
morreram em outro ataque 
a um mercado de peixes em 
Kafranbel.

Na mesma província, 
três crianças morreram por 
mísseis lançados por rebel-
des islâmicos sobre a cida-
de xiita de Kafraya, um dos 
dois últimos redutos na re-
gião do regime do presiden-
te Bashar al-Assad.

Desde 2015 a província 
de Idleb está dominada pela 

Frente al-Nusra, o ramo sí-
rio da Al-Qaeda, que assim 
como o grupo ‘jihadista’ Es-
tado Islâmico (EI) está ex-
cluído da trégua em vigor 
desde 27 de fevereiro entre 
regime e os rebeldes.

Os ataques aos merca-
dos, os mais sangrentos des-
de o início do cessar-fogo, 
ocorreram após o anúncio 
pela oposição no exílio da 
suspensão da sua participa-
ção em negociações de paz 
que ocorrem em Genebra, ao 
acusar o regime de se apro-
veitar do diálogo para conti-
nuar a “bombardear os civis”, 
em uma Síria assolada pela 
guerra desde 2011.

O Observatório Sírio 
acrescentou que pelo menos 
sete civis foram mortos na 
província de Damasco em 
ataques na cidade de Bala, 
um reduto da rebelião perto 
da capital.

Os combates também 
prosseguem na província 
de Lattaquie entre regime 
e oposição, um dia após 
dez grupos islâmicos terem 
anunciado uma ofensiva co-
ordenada contra as tropas 
do regime neste reduto de 
Assad, em resposta a “viola-
ções” da trégua.

Da Agência Lusa

Da Agência Estado

Quito (AE) - O presiden-
te do Equador, Rafael Correa, 
estimou nessa terça-feira em 
US$ 3 bilhões as perdas oca-
sionadas pelo terremoto que 
atingiu o país. Autoridades já 
confirmaram pelo menos 413 
mortes e mais de 2 mil feridos, 
além de dizer que o número 
de mortos ainda deve aumen-
tar nos próximos dias.

“As perdas são multimilio-
nárias, eu calculo grosso modo 
US$ 3 bilhões, 3% do Produto 

Interno Bruto, e isso significa 
anos de reconstrução”, disse 
Correa a jornalistas. “É uma ba-
talha longa, por isso peço que 
não desanimemos.”

 O presidente acrescentou 
que a atenção e o fornecimen-
to de alimentos aos afetados 
estão garantidos, bem como o 
trabalho das equipes de resga-
te. Entre os mortos há um cida-
dão dos Estados Unidos e dois 
do Canadá.

Na noite de sábado, um po-
deroso terremoto de magnitu-
de 7,8 atingiu a costa central do 

país. As cidades mais afetadas 
foram Pedernales, onde apenas 
dois ou três edifícios ficaram de 
pé, Portoviejo, cuja zona comer-
cial e bancária ficou arrasada, e 
Manta, cuja zona hoteleira foi 
muito danificada.

 Mais de 600 funcionários 
de resgate do exterior se in-
tegraram às buscas por sobre-
viventes. Enquanto começa a 
chegar a ajuda humanitária, há 
grandes filas para comprar água 
engarrafada e muitas pessoas 
dormem em acampamentos im-
provisados ou na rua. 

Equador estima que terremoto 
causou prejuízo de US$ 3 bi

trAgéDiA

Da Agência Estado

Havana (AE) - O presi-
dente Raúl Castro e o histó-
rico dirigente cubano José 
Ramón Machado Ventura fo-
ram reeleitos nessa terça-fei-
ra como primeiro e segundo 
secretário do poderoso Par-
tido Comunista da ilha, uma 
decisão que ocorre apesar 
do pedido do mandatário de 
rejuvenescer a liderança po-
lítica do país. 

A lista oficial com os no-
vos dirigentes foi publicada 
no portal oficial Cubadebate 
e mostra também a composi-
ção do novo Bureau Político, 
do qual permaneceram dez 

dirigentes e foram substituí-
dos cinco.

 Cerca de 1 mil dele-
gados do VII Congresso do 
Partido Comunista de Cuba 
(PCC) debateram durante 
quatro dias a portas fechadas 
vários documentos sobre o 
futuro da ilha.

 Foram criticadas inefi-
ciências e reconhecidas as 
dificuldades para empreen-
der as mudanças que vão 
desde a construção de no-
vas moradias, passando pela 
produção de alimentos e a 
dificuldade em manutenção 
de jovens profissionais no 
país. Porém, os textos com 
propostas não estão acessí-
veis ao público ainda.

Da Agência Estado

Cabul (AE) - Um ataque 
realizado perto de um prédio 
do governo do Afeganistão 
em Cabul matou pelo menos 
28 pessoas e deixou 327 ou-
tras feridas. O atentado foi o 
mais mortífero em meses na 
capital afegã e foi reivindica-
do pelo Taleban.

O grupo militante isla-
mita afirmou que detonou 
um caminhão cheio de ex-
plosivos, em sua ofensiva 
anual de primavera no país, 
iniciada na semana passada 
e durante a qual os ataques 
se intensificam por todo o 
Afeganistão.

 O ataque tinha como alvo 
um complexo usado pelo ser-

viço secreto afegão. Homens 
armados do Taleban disfarça-
dos com uniformes militares 
invadiram o prédio logo após 
a explosão e ainda enfrenta-
vam as forças de segurança lo-
cais, horas depois da explosão.

 As bombas causaram 
estragos em prédios e vidros 
na área, o que deixou pesso-
as presas sob os escombros. 
Hospitais pela cidade esta-
vam lotados. O Ministério da 
Saúde informou que a maio-
ria das pessoas tinha feri-
mentos leves, causados pelos 
escombros ou por estilhaços.

Uma fonte do hospital 
militar de Cabul afirmou que 
a maioria dos 65 pacientes 
admitidos no local era de 
funcionários da agência de 
inteligência afegã.

Raúl Castro é reeleito 
1º secretário do PCC

Ataque do Taleban 
mata 28 e fere 327

CUBA

AFEgANiStÃO

Da Agência Estado  

Caracas (AE) - A Ve-
nezuela rechaçou as afir-
mações do secretário de 
Estado norte-americano, 
John Kerry, que se mostrou 
favorável a invocar a Carta 
Democrática Interamerica-
na no caso venezuelano.

A chancelaria vene-
zuelana disse que Kerry 
pretende com suas decla-
rações “vulnerabilizar a 
estabilidade democrática” 
do país. “As declarações do 
secretário Kerry eviden-
ciam a participação e res-
ponsabilidade do governo 
norte-americano no plano 

intervencionista e insurre-
cional contra a democracia 
na Venezuela, além de ali-
mentar fatores violentos e 
extremos inconstitucionais 
para derrubar o governo”, 
diz o comunicado.

 Kerry disse em entre-
vista à rede CNN e ao jornal 
Nuevo Herald, de Miami, 
que “há um estancamen-
to claro na Venezuela, e o 
presidente Nicolás Maduro 
está simplesmente igno-
rando a vontade do povo 
que foi expressada em re-
centes eleições. Isso é mui-
to perigoso”.

O secretário de Esta-
do se manifestou a favor 
de invocar a Carta Demo-

crática Interamericana da 
Organização dos Estados 
Americanos (OEA) no caso 
venezuelano, tal como tem 
sido planejado opositores 
do país.

A maioria opositora 
do Congresso anunciou em 
março que solicitaria ao 
secretário-geral da OEA, 
Luis Almagro, a possibili-
dade de ativar a Carta De-
mocrática contra o governo 
de Maduro diante das sen-
tenças que foram emitidas 
nos últimos meses no Su-
perior Tribunal de Justiça, 
que anulou a maioria das 
leis e decisões do Legisla-
tivo alegando que violam a 
Constituição.

A Venezuela e os Esta-
dos Unidos, que estão sem 
embaixador desde 2010, 
têm mantido por anos ten-
sas relações

Venezuela rechaça declarações e 
acusa EUA de intervencionismo

CriSE DiPLOMÁtiCA

A chancelaria 
venezuelana 
disse que Kerry 
pretende 
“vulnerabilizar 
a estabilidade 
democrática” 
do país

Desabrigados são vistos nas proximidades de suas casas, que foram destruídas após o terremoto em Manta, no Equador

FOtO: Rodrigo ABD-Associated Press-Estadão
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Acidentes de trabalho chegam a 5 mil por ano na PB

Acidentes de trabalho
Dados do Centro de Re-

ferência em Saúde do Traba-
lhador da Paraíba (Cerest-PB) 
apontam que na Paraíba, cer-
ca de 5 mil trabalhadores se 
acidentam por ano e o Estado 
ocupa a 22ª posição no Bra-
sil em mortes relacionadas 
ao trabalho. Ainda segundo 
o Cerest-PB, entre 2010 e 
2013, 810 trabalhadores pa-
raibanos ficaram permanen-
temente incapacitados e 87  
morreram.

Na Paraíba, o Governo do 
Estado, por meio da Secretaria  
da Saúde  abriu  no último dia  
(4) a programação do Abril 
Verde. O evento, que aconte-
cerá ao longo do mês, é alusivo 
ao Dia Mundial em Memória às 
Vítimas de Acidentes e Adoeci-
mento no Trabalho, lembrado 
em 28 de abril.

O Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques também 
está participando da progra-
mação alusiva à data e na 
manhã dessa terça-feira (19) 
promoveu  para os seus fun-
cionários uma série de pales-
tras. Os temas foram: “Saú-
de do Trabalhador: direito 
do cidadão” proferida pelo 
advogado Diego Gonçalves;  
‘Acidente de Trabalho por ex-
posição a material biológico”, 
que foi ministrada  pelo coor-
denador do Cerest Regional  
Kleber José e por último a 
coordenadora estadual  do 
Cerest-PB, Celeida Barros fa-
lou sobre “Trabalho Infantil”, 
encerrando a programação 
com um coffee break.

A enfermeira Sibely Coe-
lho Urbano Pereira, coorde-
nadora do Núcleo de Saúde 
do Trabalhador do Arlinda 
Marques  destacou  que pa-
lestras foram educativas com 
temas voltados à promoção 
da saúde do trabalhador e 
prevenção de acidentes de 
trabalho. Ela afirmou que o 
movimento Abril Verde tem 
como objetivo colocar em 
pauta a temática de saúde e 
segurança do trabalhador,  

com o intuito de reduzir os 
altos índices de acidentes, 
doenças e mortes relaciona-
das ao trabalho.

“Assim, o Abril Verde 
busca promover atividades 
voltadas à conscientização, ao 
amplo debate das responsabi-
lidades e avaliação  de riscos 
sobre o comportamento de 
cada cidadão, dentro do am-
biente de trabalho. O Movi-
mento Nasce com a proposta 
de relembrar o marco na his-
tória. Em 1969, uma explosão 
em uma mina nos Estados 
Unidos matou 78 trabalhado-
res. A OIT, desde 2003, con-
sagra a data à reflexão sobre 
segurança e saúde do traba-
lhador., e desde maio de 2005, 
o dia 28 foi instituído no Bra-
sil por meio da Lei n 11.121”, 
comentou a enfermeira.   

“É suma importância 
que os trabalhadores tenham 
essa acolhida por parte da 
instituição. O trabalho que 
vem sendo desempenhado 
pelo  Serviço Especializado 
em Saúde e Medicina do Tra-
balho (SESMT)  merece des-
taque e parabenização. Hoje 
tratamos sobre saúde do 
trabalhador como direito do 
cidadão, como também dos 
seus direitos e deveres. Essa 
postura esclarece dúvidas e 
orienta para possíveis situa-
ções delicadas que possam 
acontecer, além de ser um 
momento que foge da rotina 
de trabalho. Fico honrado em 
ter recebido o convite para 
participar do evento”, disse 
o advogado Diego Gonçalves 
ao explicar que a palestra 
abordou assuntos como: di-
reito à saúde, o uso de EPI, 
direito de trabalho relacio-
nado às mulheres, alguns 
crimes cometidos sobre o 
trabalhador, assédio moral e 
sexual entre outros.

A palestra de Diego 
Gonçalves abordou assuntos 
como: direito à saúde, o uso 
de EPI, direito de trabalho 
relacionado às mulheres, al-
guns crimes cometidos sobre 
o trabalhador, assédio moral 
e sexual entre outros.

  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

Paulo Cosme
Especial para A União

Os colaboradores do Hospital 
Estadual de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena, em 
João Pessoa contam, 24h por dia, 
com o Serviço Especializado em En-
genharia e Medicina do Trabalho 
– Sesmt. A atividade visa proteger  
a integridade física e mental dos 
trabalhadores do complexo hospi-
talar, por meio de ações voltadas à 
promoção da saúde, prevenção de 
acidentes de trabalho e de doen-
ças ocupacionais.

O Coordenador do Sesmt, 
Rafael Nogueira, falou sobre a 
importância do serviço dentro 
da unidade hospitalar. “Quando 
o trabalhador adoece, toda ins-
tituição adoece junto com ele, 
por isso enxergá-lo como um ser 
total, biopsicossocial é essencial. 
O ambiente pode ser espaço de 
adoecimento físico e mental, oca-

sionando ao trabalhador doenças 
ocupacionais, acidentes de tra-
balho incapacitantes, depressão, 
entre outras, sendo dessa forma 
os serviços oferecidos pelo setor  
fundamentais na saúde deste tra-
balhador”, explicou.

Entre as diversas atribuições 
designadas ao setor destacam-se 
a elaboração e execução de pro-
gramas de prevenção e proteção 
à saúde dos trabalhadores, ana-
lisando em conjunto os riscos, as 
condições de trabalho, os fatores 
de insalubridade, doença mental, 
fadiga e outros fatores, visando 
obter a redução do absenteísmo e 
favorecer a saúde física e mental 
do funcionário.

O departamento realiza men-
salmente cerca de 150 atendimen-
tos médico, psiquiátrico e psico-
lógico, além de acompanhar os 

colaboradores em necessidades 
relacionadas à segurança do tra-
balho, e oferecer, palestras e trei-
namentos aos colaboradores.

Trauma tem serviço especializado 
mEdiCinA do TrAbAlho

Profissionais de saúde do Estado durante palestras sobre o assunto, no Complexo de Pediatria Arlinda Marques, em João Pessoa

FoTo: Reprodução/Internet

Depois de dez dias 
sem escrever, por 
questões de saúde, 
cá estou de retorno 
com "Essas coisas". 
Durante o período 
que fiquei em casa 
quase permanen-

temente, aproveitei para - em manuscrito 
- reescrever parte do que chamo “meu 
quase diário”.

Para o crítico literário americano 
Jonathan Gottschall, do Washington Jeffer-
son College, a associação da escrita auto-
biográfica e bem-estar faz todo o sentido. 

Gottschall é autor do livro “The 
storytelling animal” (“O animal contador 
de histórias”), uma análise darwinista da 
compulsão humana, no qual usa a litera-
tura científica da área da psicologia para 
argumentar que as pessoas normalmente 
criam um ‘épico próprio’, no qual são os 
heróis.

Recontar os próprios passos ajuda 
as pessoas a entrar nos eixos de novo. Cá 
estou no(s) eixo(s).

Durante esses dez dias, além de “meu 
quase diário”, aproveitei para acompanhar 
na TV e pela Internet alguns lances do 

A volta e uma meditação de John Donne
processo de admissibilidade do “impeach-
ment” da presidente Dilma Rousseff. Re-
corro ao provérbio português “tudo como 
dantes no quartel de Abrantes”.

Acordava sempre mais cedo nesses 
dias e percebi que aumentou a quantidade 
de pássaros que estão a partir das 5 da 
manhã no jardim da casa onde moro. Os 
pássaros me fizeram bem. Como gravou 
Belchior, “tudo outra vez”.

Nesse reinício da coluna, transcrevo 
trechos do último capítulo das “Medita-
ções” de John Donne, poeta metafísico 
inglês e teólogo famoso por seus encanta-
dores sermões. Vamos a Donne.

nnnnnnnnnn

“Doenças que nós nunca sentimos em 
nós mesmos levam a nada além da com-
paixão dos outros que já as enfrentaram; 
não por isso, a própria compaixão não vem 
em um grande momento se nós não a sen-
timos na mesma e própria proporção pela 
qual nós lamentamos e nos conhecemos 
pelos outros. Mas, quando nós próprios 
enfrentamos esses tormentos na exaltação 
delas, trememos diante da recaída. As re-
caídas são, para a maior parte, quando im-

putadas a nós mesmos, quando ocasiona-
das por alguma desordem dentro de nós, 
e assim nós não somos somente passivos, 
mas ativos em nossa própria ruína; nós 
não somente habitamos uma casa em ruí-
nas, mas a colocamos abaixo sobre nós;  e 
nós não somente executamos (aquilo que 
implica a culpa), mas somos os executores 
(o que implica a desonra) e os executores 
de nós mesmos (o que implica na impie-
dade). E nós somos derrubados daquele 
conforto do qual tínhamos permanecido 
em nossa primeira enfermidade. derruba-
dos daquela reflexão: ‘Ai de mim, quando 
ordinariamente miserável é o homem e 
quão sujeito às enfermidades’ (porque 
naquilo está alguns graus de conforto em 
que nós nos encontramos além do estado 
comum a todo), nós decaímos, e assim 
afirmo, a esse desconforto, e autoacusa-
ção e autocondenação: “Ai de mim, quão 
imprudente, e, naquilo, quão ingrato a 
Deus e a todos os Seus instrumentos sou 
eu a tornar-me tão inapto no uso de tão 
grandes benefícios, em destruir tão ra-
pidamente e tão permanentemente uma 
obra, ao decair, por minha desordem, mi-
nha desordem, naquilo que eles deveriam 
ter me liberado’). e assim minha reflexão 

é timidamente transferida do corpo para a 
mente e da consideração e da consideração da 
enfermidade para aquele pecado, para aquela 
desatenção pecaminosa, pela qual eu ocasionei 
minha recaída.

(...) Sob uma enfermidade que ainda não é 
aparente, nós raramente podemos enfrentar um 
temor, pois não sabemos o que temer, mas como 
o medo é a afeição mais atarefada e incomo-
dante. Assim é uma recaída dentro daquilo que  
nada é além do que novamente está por vir, o 
mais íntimos dos objetos, o mais imediato dos 
exercícios da afeição do medo”.

SAúde ocuPAcIonAL
Médica do Trabalho – aten-

dimento diário, das 14h às 
17h, com realização de exa-
mes ocupacionais e as outras 
atividades complementares.

Psiquiatra – Terças 9h às 
11h.

Psicóloga – Segundas e 
Quartas – das 8h às 12h e das 
14 às 18h.

Técnicos de Segurança do 
Trabalho – 24 horas.                     
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Sabrina Craide 
Repórter da Agência Brasil 

Rio de Janeiro - Equi-
pamentos para perícia em 
crimes de infomática (apa-
relhos para capturar dados 
de celulares e computado-
res)expostos em seminário 
nacional para peritos que 
acontece na Cidade da Polí-
cia, Zona Norte

O posicionamento da 
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) em re-
lação à possibilidade de que 
as operadoras de banda lar-
ga fixa estabeleçam limites 
de navegação para os consu-
midores foi criticado ontem 
pelo presidente nacional da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Cláudio La-
machia. Entidades de defe-
sa do consumidor também 
já haviam se manifestado 
contra a decisão da agência 
reguladora, que estabeleceu 
condições para que as ope-
radoras possam implantar 
o novo modelo de prestação 
de serviços.

“É inaceitável que uma 
entidade pública destina-
da a defender os consumi-
dores opte por normatizar 
meios para que as empresas 
os prejudiquem”, disse La-
machia. Para ele, a resolu-
ção da Anatel fere o Marco 
Civil da Internet e o Código 
de Defesa do Consumidor. 
“Ao editar essa resolução, 
a Anatel nada mais fez do 
que informar às telefônicas 
o que elas devem fazer para 
explorar mais e mais o cida-
dão”, afirmou.

Em resolução publica-

Anatel está dando aval à 
anunciada mudança de prática 
comercial à franquia  de dados

da nessa segunda-feira (18) 
no Diário Oficial da União, 
a Anatel estabeleceu um 
prazo de 90 dias para que 
as empresas comprovem 
que têm ferramentas que 
permitam ao consumidor 
acompanhar o seu consumo 
e ser alertado sobre o fim 
da franquia de dados. Nesse 
período, elas não poderão 
estabelecer uma franquia 
de consumo, ou seja, não 
podem restringir a veloci-
dade, suspender serviços ou 
cobrar excedente, caso seja 
ultrapassado limites con-
tratados pelos clientes. Só 
depois de ter o plano apro-
vado pela Anatel, a empresa 
poderá praticar os limites 
de consumo.

Saiba Mais
Usuários protestam 

contra limite de franquia 
para internet fixa; entenda 
mudança

A Proteste Associação 
de Consumidores também 
considera que a determina-
ção da Anatel de obrigar as 
operadoras a dar ferramen-
tas para os consumidores 
acompanharem o consumo 
de dados dos planos antes 
de esgotar a franquia da 
internet fixa não resolve o 
problema. “Na realidade, 
a Anatel está dando aval à 
anunciada mudança de prá-
tica comercial quanto à fran-
quia de dados, desde que as 
operadoras deem três me-
ses para o consumidor iden-
tificar seu perfil de consu-
mo. Como algumas estavam 
prevendo iniciar a cobrança 
só em 2017, obtiveram aval 
para começar a cobrar até 
antes a franquia de dados”, 
avalia a entidade.

A Proteste lançou uma 
petição on-line contra o limi-
te de uso de dados de internet 

dos serviços de banda larga 
fixa. Até nessa segunda-feira 
(18) a petição havia recebido 
cerca de 125 mil adesões.

O presidente da Anatel, 
João Rezende, disse que a 
regulamentação da agência 
autoriza que as operadoras 
de internet fixa adotem um 
limite para o consumo. “A 
Anatel não proíbe esse mo-
delo de negócios, que haja 
cobrança adicional tanto 
pela velocidade como pelos 
dados. Acreditamos que esse 
é um pilar importante do sis-
tema, é importante que haja 
certas garantias para que 
não haja desestímulo aos in-
vestimentos, já que não po-

demos imaginar um serviço 
sempre ilimitado”, pontuou 
o presidente da Anatel.

Atualmente, os contra-
tos das operadoras permi-
tem que seja estabelecida 
uma franquia de dados, mas, 
por estratégias de mercado, 
a maioria não impõe esses 
limites. A franquia de consu-
mo de internet já é adotada 
por empresas que oferecem 
banda larga móvel. Nesse 
caso, algumas reduzem a 
velocidade depois que o li-
mite é ultrapassado, outras 
cortam o acesso à internet, 
dando ao consumidor a op-
ção de contratar um pacote 
de dados maior.

Novas tecnologias
Para o presidente nacio-

nal da OAB, o novo modelo de 
prestação de serviços propos-
to afasta do mercado as novas 
tecnologias de streaming, ter-
mo que define a transmissão 
ao vivo de dados através da 
internet. “São medidas ab-
solutamente anticoncorren-
ciais”, avalia Lamachia.

O Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor 
(Idec) também considera que 
a estratégia das empresas ao 
limitar a navegação na inter-
net fixa é forçar os usuários a 
reduzir o uso de serviços de 
streaming, como Netflix, que 
consomem muitos dados. A 

entidade ingressou com uma 
Ação Civil Pública contra os 
maiores provedores de inter-
net do Brasil para barrar a fi-
xação de limite de tráfego de 
dados nos serviços de banda 
larga fixa.

Ao explicar a decisão 
da Anatel, o presidente da 
agência, João Rezende, dis-
se ontem que não vê essa 
relação entre a intenção 
das empresas em limitar a 
franquia para reduzir o uso 
de serviços de streaming. 
Para ele, o que aconteceu 
foi um “erro estratégico” 
das operadoras, ao não per-
ceber o crescimento do uso 
de internet no Brasil.

Marcelo Brandão 
Repórter da Agência Brasil

 “Eu fui espancada por 
ele [coronel Ustra] ainda no 
pátio do DOI-Codi. Ele me deu 
um safanão com as costas da 
mão, me jogando no chão, e 
gritando ‘sua terrorista’. E 
gritou de uma forma a cha-
mar todos os demais agentes, 
também torturadores, a me 
agarrarem e me arrastarem 
para uma sala de tortura”.

Uma das milhares de 
vítimas da ditadura militar, 
Amelinha Teles, descreveu 
assim seu encontro com Car-
los Alberto Brilhante Ustra, 
conhecido como “coronel 
Ustra”, o primeiro militar re-
conhecido pela Justiça como 
torturador na ditadura.

Ao Programa Viva Maria, 
da Rádio Nacional da Amazô-
nia, Amelinha contou como 
era o homem admirado por 
Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e cita-
do pelo parlamentar durante 
seu voto a favor do impea-
chment de Dilma Rousseff, 
domingo (17), no plenário da 
Câmara dos Deputados.

“Ele, levar meus filhos 
para uma sala, onde eu me 
encontrava na cadeira do dra-
gão, nua, vomitada, urinada? 

Presa política lembra como conheceu 
coronel Ustra, “Ele me deu um safanão”

HOMEnAGEAdO PELO dEPutAdO BOLSOnARO

A Associação Bra-
sileira de Defesa do 
Consumidor - Proteste 
lançou ontem o Guia 
das Olimpíadas, com 
informações sobre di-
reitos dos consumido-
res durante os Jogos 
Olímpicos Rio 2016. As 
recomendações valem 
para quem vive no Bra-
sil e para os turistas es-
trangeiros e vão desde 
serviços de alimenta-
ção à prevenção do ví-
rus zika. A publicação 
online pode ser baixa-
da gratuitamente no 
site da entidade.

Há dicas sobre pas-
sagens aéreas, lanches 
na rua, como agir em 
caso de perda ou furto, 
entre outros temas. O 
guia aborda de manei-
ra prática o Código de 
Defesa do Consumidor 
e os estatutos do Tor-
cedor e do Idoso, além 
da Lei Olímpica, apro-
vada pela Câmara e 
Senado com regras em 
relação aos ingressos 
ainda não vendidos, 
mais especificamente 
em relação à meia-en-
trada e à reserva de bi-

lhetes. De acordo com 
a lei, estudantes terão 
direito à meia-entrada 
somente nas catego-
rias de menor preço 
das competições, mas 
pessoas com deficiên-
cia e idosos poderão 
comprar bilhetes com 
desconto de 50% em 
todas as faixas de preço.

O manual tam-
bém traz regras de 
comportamento para 
o público nos locais 
de competição, como 
proibição de uso de 
cartazes, bandeiras e 
outros símbolos com 
mensagens racistas, 
xenófobas ou que in-
citem qualquer tipo de 
discriminação.

A Rio 2016 terá a 
participação de 10,5 
mil atletas de 206 pa-
íses, que disputarão 
306 provas em 42 mo-
dalidades esportivas. 
Os Jogos Paralímpicos 
serão realizados entre 
7 a 18 de setembro, 
reunindo mais de 4,3 
mil atletas de 176 pa-
íses, que disputarão 
528 provas em 23 mo-
dalidades.

Proteste lança guia de 
defesa do consumidor 

OLiMPÍAdAS 2016

Levar meus filhos para den-
tro da sala? O que é isto? Para 
mim, foi a pior tortura que eu 
passei. Meus filhos tinham 
5 e 4 anos. Foi a pior tortura 
que eu passei”, disse a ex-mi-
litante do PCdoB. A cadeira 
do dragão era um instrumen-
to de tortura utilizado na di-
tadura, em que a pessoa era 
colocada sentada e tinha os 
pulsos amarrados aos braços 
da cadeira. Com fios elétricos 
atados em diversas partes do 
corpo, a pessoa era submeti-
da a sessão de choques.

Quem foi Ustra
O militar lembrado 

pelo parlamentar foi chefe-
-comandante do Destaca-
mento de Operações Inter-
nas (DOI-Codi) de São Paulo 
no período de 1970 a 1974. 
Em 10 de maio de 2013, ele 
compareceu à sessão da Co-
missão Nacional da Verdade. 
Apesar do habeas corpus que 
lhe permitia ficar em silêncio, 
Ustra respondeu a algumas 
perguntas. Na oportunidade, 
negou que tivesse cometido 
qualquer crime durante seu 
período no comando do Des-
tacamento de Operações In-
ternas paulista.

Em abril de 2015, a mi-

nistra do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Rosa Weber, 
suspendeu uma das ações 
penais  contra Ustra que tra-
mitava na Justiça Federal em 
São Paulo. Atendendo a pedi-
do feito pela defesa do militar, 
a ministra disse, na decisão, 
que suspendeu a ação pois 
era necessário aguardar o 
julgamento da Lei de Anistia 
pela própria Corte. O militar 
morreu em 15 de outubro de 
2015 no Hospital Santa Hele-
na, em Brasília. Ele tratava de 
um câncer.

Hoje, Amelinha integra 
a Comissão de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos Polí-
ticos e é assessora da Comis-
são da Verdade do Estado de 
São Paulo Rubens Paiva. Para 
ela, a homenagem de Bolso-
naro a um de seus torturado-
res pode ser o resgate de uma 
das páginas mais tristes da 
história do Brasil.

“O que significa essa de-
claração do deputado é que ele 
quer que o Estado brasileiro 
continue a torturar e extermi-
nar pessoas que pensem di-
ferente dele. Que democracia 
é essa que quer a tortura, a 
repressão às pessoas que não 
concordam com suas ideias?”.

Coronel do Exército Ustra, depondo na Comissão da Verdade

Presidente nacional da OAB, Cláudio Lamachia, é inaceitável que a entidade opte em normalizar meios para prejudicar os usuários

fOtOS: Reprodução/Internet
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Dívidas dos estados
Pagamento dos estados leva governadores e ministro ao STF
Daniel Lima e 
Michelle Canes
Repórteres da Agência Brasil 

Governadores de esta-
dos endividados e o minis-
tro da Fazenda, Nelson Bar-
bosa, participaram  nessa 
terça-feira (19) de uma re-
união no Supremo Tribunal 
Federal (STF). O encontro 
é intermediado pelo minis-
tro do STF Edson Fachin e 
teve como temas a dívida 
dos estados e a mudança na 
fórmula de cobrança da taxa 
de juros - de composta para 
simples. Os estados querem 
pagar as dívidas com juros 
simples, mas para o Gover-
no Federal o correto é o uso 
de juros compostos como 
no sistema financeiro.

Nas argumentações, os 
governadores disseram que, 
ao longo dos últimos anos, a 
dívida dos estados cresceu 
muito. Para eles, enquan-
to houve concentração de 
recursos com a criação de 
contribuições pela União,  
os estados arcaram, cada 
vez mais,  com a prestação 
de serviços.

O governador de Minas 
Gerais, Fernando Pimentel, 
lembrou a Lei Complemen-
tar 148/2014 pela qual, 
disse, a União concederia 
descontos no saldo devedor. 
“Mas o decreto modifica a 
forma que a lei propõe. No 
caso de Minas Gerais, pagou 
a mais e deveria receber um 
crédito a mais.” Minas Ge-
rais foi um dos estados que 
conseguiram liminar do STF 
para pagar a dívida que tem 
com a União usando juros 
simples e não compostos 
sem sofrer sanções.

Já o governador de San-
ta Catarina, Raimundo Co-
lombo, afirmou que houve 
um desvirtuamento da re-
negociação da dívida por-
que os estados que deviam 
inicialmente um montante 
passaram a dever muito 
mais com a incidência de ju-
ros. Para ele, a taxa de juros 
acumulada é uma distorção 
e uma penalidade. Santa Ca-
tarina foi o primeiro Estado 
a conseguir uma liminar no 
Supremo Tribunal Federal.

Outra unidade da Fe-
deração a ter uma decisão 
favorável no STF foi o Rio 
Grande do Sul. “Eviden-
te que o Governo Federal 
dispõe de recursos que os 
estados não dispõem. Os 
estados não contam com 
[a possibilidade] de recor-
rer a bancos internacionais 
para rolar a dívida ou emitir 
moeda”, disse o governador 
Ivo Sartori, do Rio Grande 
do Sul. “Vivemos uma rea-
lidade em que todo o Poder 
Público tem dificuldades. 
Nós estamos fazendo nosso 
dever de casa, com leis que 
não permitem gastar mais 
do que se tem.”

Outros estados
Nessa segunda-feira (18) 

o Rio de Janeiro teve uma li-
minar concedida pelo minis-
tro Luís Roberto Barroso, do 
STF. Representando o Rio, o 
secretário da Casa Civil do 
Rio, Leonardo Espíndola, 
disse que grande parte dos 
recursos do Estado vem da 
indústria do petróleo, mas 
lembrou que a Petrobras 
vem enfrentando uma “enor-
me crise financeira” e falou 
também dos royalties.

FOTO: Reprodução/Internet

“Além da crise, o valor 
dos royalties caiu no mer-
cado internacional. Que-
da bruta no valor. Não era 
prevista. Só a diminuição 
no valor do barril impactou 
nas contas.”  O secretário 
lembrou que o Estado está 
devendo salários a aposen-
tados e pensionistas.

Além dos estados que 
já conseguiram liminares 
no STF, outros vêm levando 
a questão da dívida à Justi-
ça. Estes estados também 
participaram da reunião. 
O governador de Alagoas, 
Renan Filho, alegou que a 
legislação prevê uma forma 
de desconto. “A lei diz que é 
a União autorizada a discu-
tir desconto sobre os saldos 
devedores. Mas alguns esta-
dos, em vez de reduzir o es-
toque da dívida, as dívidas 
serão aumentadas. No caso 
de Alagoas, que paga parce-
las tão altas, teria aumento”, 
argumentou.

Dívida
O governador de São 

Paulo, Geraldo Alkimin, 
afirmou que a situação do 
Estado não é diferente dos 
demais. Ele disse que, ao re-
pactuar a dívida na década 
de 90, São Paulo ficou sem 
empresas como o Banespa 
e a Comgás, por exemplo, 
que foram oferecidas como 
ativos na renegociação.  
Afirmou, ainda, que o Minis-
tério da Previdência Social, 
por exemplo, não paga o que 
deve aos estados que cor-
rem o risco de ter as parce-
las da dívida sequestradas.

Argumentos da União
O Governo Federal se 

manifestou na reunião de 
ontem no STF. O ministro da 
Fazenda, Nelson Barbosa vol-
tou a ressaltar que o pedido 
dos estados não é a melhor 
solução. “O problema dos go-
vernadores é real, mas essa 
solução simples é errada. 
O correto é a proposta que 
mandamos para o Congresso 
Nacional.” Na semana pas-

Michelle Canes e 
Daniel Lima 
Repórteres da Agência Brasil 

O ministro da Fa-
zenda, Nelson Barbo-
sa, disse ontem que o 
governo não está pla-
nejando anunciar um 
pacote de medidas na 
área econômica nos 
próximos dias. Segun-
do ele, “o foco agora 
está nas questões mais 
urgentes, como as dis-
cussões sobre a renego-
ciação da dívida dos es-
tados e dos municípios. 
Após discutir o assunto 
com governadores, o 
ministro enviou ao Con-
gresso Nacional uma 
proposta que alonga a 
dívida dos estados em 
até 20 anos e concede 
um desconto em parce-
las do refinanciamento 
para aliviar o caixa dos 
estados.

Proposta é alongar débitos por 20 anos

Pagamento de dívidas dos estados leva governadores e ministro ao STF
“Achamos importante aprovar o projeto que mandamos para o Congresso 
Nacional, que já pode dar o alívio imediato que os estados precisam, e na 
questão da mudança da meta que  propusemos ao Congresso, no projeto que 
tem que ser analisado pela Comissão Mista de Orçamento”, disse, ao se refe-
rir ao mecanismo de abatimento da meta do superávit primário para manter 
programas sociais, impedir a paralisação de obras públicas e ajudar na recu-
peração da economia.
“A prioridade é resolver a questão dos estados e dos municípios e resolver 
a questão da meta de 2016, para que a União possa ter os recursos para 
auxiliar na recuperação da economia. O ministro disse que é preciso gerar 
emprego e renda no Brasil, reforçar os recursos da saúde e ajudar os estados, 
entre outras ações.
Segundo Nelson Barbosa, independente dessas medidas, o governo está sem-
pre trabalhando para promover melhorias tributárias. Ele reclamou, porém, que 
as propostas terão que esperar a solução das questões políticas no Congresso 
Nacional. “Essas medidas, creio, têm que esperar a solução do impasse político 
atual”, afirmou. Nessa segunda-feira (18), o presidente da Câmara, deputado 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), entregou ao presidente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), o projeto de decreto legislativo com a autorização para a abertura 
do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, participou de uma audiência proposta 
pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) com governado-
res de estados endividados para discutir a dívida dos estados e a mudança na 
fórmula de cobrança da taxa de juros de composta para simples.

Saiba Mais

Nelson Barbosa (c) do Planejamento descartou novo pacote de medidas econômicas já

Os governadores querem pagar as dívidas com juros simples, mas para o ministro Nelson Barbosa, o correto é o uso de juros compostos como no sistema financeiro

sada Barbosa esteve no STF 
para reuniões com os minis-
tros e tem alegado que a me-
lhor solução é a proposta que 
está sendo discutida pelos 
parlamentares.

O ministro reforçou 
também que o uso dos ju-
ros simples é “perigoso.” “É 
perigosa [a utilização] por-
que, se essa interpretação 
de que taxa acumulada cor-
responde a um regime de 
juros simples for estendida 
a todo contrato financeiro, 
isso pode criar  ações judi-
ciais para rever encargos 
em contratos privados. É 
desequilibrada porque aca-
ba beneficiando os estados 
mais endividados. Mas não 
tem mágica. Essa proposta 
significa economicamente 
um perdão dos contribuin-
tes federais aos contribuin-
tes estaduais que, na verda-
de, são as mesmas pessoas”, 
disse em entrevista.

Decisão dia 27
No encerramento da 

reunião, o ministro Edson 
Fachin, do STF, disse que Go-
verno Federal e governado-
res apresentaram questões 
relevantes. “Não foi outro o 
sentido da reunião, senão o 
de contribuir para que a Cor-
te busque maiores informa-
ções e para que se concretize 
o chamado federalismo coo-
perativo”, disse ele.

“Tenho para mim que 
Vossas Excelências, partes 
impetrantes e partes im-
petradas, apresentam uma 
convergência substancial 
sobre o diagnóstico do pro-
blema e há, em nosso modo 
de ver, espaço, não apenas 
para a legítima decisão que 
está prevista para o dia 27  
próximo, mas também para 
o diálogo que pode  frutificar 
entre as partes. A convergên-
cia que os senhores apresen-
tam sobre o diagnóstico do 
financiamento das políticas 
sociais parece nos indicar 
que foi bem-vinda a realiza-
ção dessa mesa de diálogo”, 
finalizou Fachim.



Economistas Fábio 
Nabuco de Menezes e 
Adete Veloso Borges 
Gusmão, hoteleiro Car-
los Augusto Lins, sras. 
Lourdinha Feitosa Cruz, 
Maria Aparecida Ribei-
ro, Alessandra Macedo 
Franca e Glauce Nogueira, 
executivos Felipe Ferreira 
Adelino de Lima e Ricardo 
Suassuna de Medeiros, 
psicóloga Angélica Maria 
Silva Sobral, médico Saulo 
Gaudêncio de Brito.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   O multiartista Antônio 
Nóbrega é a atração de hoje às 
21h30 no Teatro Pedra do Reino, 
no Centro de Convenções de João 
Pessoa.
  Ele apresenta o espetáculo 
“Lua” em homenagem ao mestre 
Luiz Gonzaga

Zum Zum Zum

FOTO: Goretti Zenaide

Cidadão

O JUIZ José 
Célio de Lacerda Sá, 
da 7a. Vara Cível, no 
Fórum Desembar-
gador Mário Moa-
cyr Porto, vai ser 
homenageado pela 
Câmara Municipal de 
João Pessoa com a 
outorga do título de 
cidadão pessoense.

A propositura, 
aceita por unanimi-
dade, foi do verea-
dor Bosquinho e a 
solenidade vai ser 
realizada no mês de 
Junho na Casa de 
Napoleão Laureano.Para o álbum da família Lisboa: Adriana, que comanda o mais novo restaurante da cidade, o Bessa 

300, Valéria, a matriarca Nely Lisboa e Aninha

    O Mag Shopping avisando que estará aberto no feriado de amanhã, Dia de 
Tiradentes, no horário normal.

Foto: Arquivo

Pianista paraibana Juliana Steinbach que se apresentou ontem no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, faz concerto hoje no Auditório Cussy de 
Almeida no Conservatório Pernambucano de Música

Futebol

60 anos

O EMPRESÁRIO 
Alberto Pereira do Nas-
cimento, da empresa de 
transportes urbanos A. 
Cândido, a Unitrans, foi  
homenageado na última 
segunda-feira pelos seus 
funcionários e familiares 
por conta do seu aniver-
sário de 60 anos.

O festivo encontro 
foi na sede da empresa 
com direito a discursos, 
entrega de presentes, o 
tradicional parabéns pra 
você seguido de um café 
da manhã.

Foto:G7 Comunicação

Ricardo Castro, Onildo Rocha e César Revorêdo firmam parceria para o Casa Cor Paraíba onde o Roccia 
será o restaurante oficial do evento

Foto:Divulgação

Professora Erika Marques e o diretor presidente do Iesp, Antônio 
Colaço Martins no IX Congresso Brasileiro de Educação Superior 
Particular encerrado no último sábado em Porto de Galinhas, PE

Dia do Índio
FOI NA OKAKARAÍBA, o terreiro sagrado da Aldeia 

São Francisco, no Município da Baía da Traição, as comem-
orações pelo Dia do índio, transcorrido ontem, com a 
presença do governador Ricardo Coutinho.

Na ocasião, ele anunciou benefícios para a população 
indígena como parte da programação da Semana Indígena 
promovida com apoio da Secretaria de Estado da Mulher 
e da Diversidade Humana. A Paraíba tem hoje 22 mil índios 
distribuídos entre os municípios de Baía da Traição, Mar-
cação e Rio Tinto.

   O Boticário comemora o Dia das Mães com campanha nas mídias onde o 
destaque é o eau de parfum “Elydée”.

    A escritora Regina Lyra está hoje no Rio de Janeiro onde como poeta 
convidada apresenta seu livro “Entre as linhas do deserto” no evento Cestr3s, que 
acontece no Pen Clube do Brasil. O sarau poesia é promovido pela APPERJ.

Foto: News Comunicação

Gisa e Alberto Pereira do Nascimento nas comemorações do aniversário dele na última segunda-feira

O TIME femini-
no do Kashima, atual 
vice-campeão parai-
bano, foi campeão no 
último domingo, no 
Torneio das Mulheres, 
promovido pela Se-
cretaria Municipal de 
Esportes de Lucena, 
no Litoral Norte.

As disputas entre 
seis equipes, acon-
teceram no Estádio 
Municipal de Lucena e, 
além de ficar com o 
título da competição, 
teve ainda o de me-
lhor goleira do torneio, 
Ghysa e o de melhor 
artilheira , Joyce, com 
três gols. No próximo 
domingo o time joga 
na Baía da Traição.

Celeridade

O JUIZADO Espe-
cial Federal em Campina 
Grande comemora os 
resultados positivos al-
cançados no último ano, 
onde foram reduzidos de 
5.417 para 3.533 os pro-
cessos, informa o diretor 
da unidade, Mardone Ro-
drigues Rego Sarmento.

Biblioteca itinerante
FOI INICIADO EM Cabedelo, pela Secretaria Municipal 

de Cultura, o projeto “Biblioteca Itinerante: o livro em 
suas mãos”, onde alunos e professores tem acesso ao 
caminhão-baú contendo mais de 2.200 livros de literatura 
infantojuvenil e gibis.

O projeto foi criado naquele município em 2006 pelo 
então e saudoso secretário de Cultura, Altimar PImentel, 
com apoio do projeto Cooperar do Governo do Estado. 

   Próximo domingo o agito ficará por conta dos torneios de tênis, futebol, 
futsal e natação que o Esporte Clube Cabo Branco vai promover dentro das comemo-
rações pelo seu centenário. O evento terá um bingo solidário com premiações de 2 
televisores, 2 bicicletas e 2 camisas oficiais do clube, onde a entrada é um quilo de  
alimento não perecível que será doado à AMEM.

Criação literária

ESTÃO ABERTAS 
as inscrições para as 
oficinas de criação lite-
rária, roteiro e redação 
criativa que vão começar 
nos dias 27 e 28 deste 
mês na Usina Cultural 
Energisa. Os cursos serão 
ministrados pelo publici-
tário e escritor curitibano 
Sandro Retondario, es-
pecialista em Leitura de 
Múltiplas Linguagens pela 
PUC do Paraná.

“O coração nunca 
envelhece. Basta 
um serviço, um nada, 
um abraço e tudo nele 
ilumina e aquece”

“Sorrisos e abraços espontâ-
neos me emocionam. Palavras 
até me conquistam tempo-
rariamente. Mas atitudes me 
ganham para sempre”

ANTÔNIO FEIJÓ CLARICE LISPECTOR

Administradores

O FUNDADOR do 
Administradores.com vai 
estar no Iesp, no próximo 
dia 4 de maio para pro-
ferir a palestra “O caso 
do Administradores.com” 
para alunos dos cursos 
de Administração, Ges-
tão Comercial e Gestão 
de Recursos Humanos. O 
palestrante é autor do 
livro “Como se transfor-
mar em um administrador 
fora de série”.
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Kaio Márcio volta hoje 
às piscinas pelo Troféu 
Maria Lenk de Natação

COPA DO BRASIL

Encontro de Raposas no Amigão
Campinense e Cruzeiro-MG 
se enfrentam no jogo de 
ida da competição

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 20 de abril de 2016

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Após a classificação 
heróica para a grande fi-
nal da Copa do Nordeste, o 
Campinense voltará a cam-
po hoje às 21h45, no Está-
dio Amigão, para enfrentar 
o Cruzeiro de Minas Gerais. 
A partida marcará a estreia 
das duas equipes na Copa 
do Brasil 2016. Por ser me-
lhor ranquiado, o Cruzeiro 
tem a vantagem de poder 
se classificar direto para 
a próxima fase, sem a ne-
cessidade do jogo de volta, 
caso vença o Rubro-Negro 
por dois ou mais gols de 
diferença. Qualquer outro 
resultado força a realização 
de mais uma partida, em 
Belo Horizonte, para deci-
dir a vaga. O árbitro central 
será Flávio Rodrigues de 
Souza, de São Paulo, auxilia-
do pelo conterrâneo Carlos 
Augusto Nogueira Junior e o 
pernambucano Marlon Ra-
fael Gomes de Oliveira.

Após as declarações 
do presidente Williams Si-
mões de que o clube priori-
za o Campeonato Paraiba-
no, surgiu um comentário 
de que o Campinense po-
deria entrar com um time 
misto contra o Cruzeiro, 
o que logo foi desmentido 
pela assessoria de impren-
sa da Raposa paraibana. Se-
gundo informações oficiais 
do Campinense, apenas o 
volante leandro Sobral e o 
lateral direito Paulinho, em 
tratamento médico, não es-
tão à disposição do treina-
dor Francisco Diá.

O próprio presidente 
Williams Simões afirmou 
que a equipe vai tentar, 
de todas as formas, levar 
a decisão da vaga para a 
próxima fase da Copa do 
Brasil, para o jogo de volta 

em Belo Horizonte. “Nossa 
prioridade é o Campeonato 
Paraibano, porque nos dá 
o direito de participar da 
Copa do Nordeste, Copa do 
Brasil e Campeonato Bra-
sileiro. Mas isso não quer 
dizer que o time vai dar 
moleza nas outras com-

petições. Confio no grupo 
que formei e na comissão 
técnica. Vamos para cima 
do Cruzeiro, tentando fazer 
um resultado que possa nos 
dar tranquilidade no jogo 
da volta.

Por causa dos gastos 
da partida, a diretoria do 

Campinense resolveu au-
mentar os preços dos in-
gressos da cadeira e da 
arquibancada sombra. Eles 
estão sendo vendidos por 
R$ 100 e R$ 50 respecti-
vamente. Os ingressos da 
arquibancada sol, ou geral, 
permaneceram os mesmos 

praticados no Campeonato 
Paraibano e Copa do Nor-
deste, R$ 20.

Para este jogo contra o 
Cruzeiro, os jogadores con-
siderados titulares fizeram 
apenas um treino, no dia 
de ontem, e tudo indica que 
Diá vai repetir a mesma es-

calação que entrou jogan-
do contra o Sport, no últi-
mo domingo, pela Copa do 
Nordeste. Gledson, Fernan-
do Pires, Joécio, Tiago Salas 
e Danilo; Magno, Negretti, 
Roger Gaúcho e Filipe Ra-
mon, Raul e Rodrigão.

O Cruzeiro chegou a 
Paraíba no início da ma-
drugada de ontem. Ficou 
hospedado em João Pessoa 
e treinou à tarde no Centro 
de Treinamento da Maravi-
lha do Contorno. A equipe, 
a exemplo do Campinense, 
está enfrentando uma ma-
ratona de jogos decisivos. 
No último domingo, per-
deu para o América por 2 a 
0, e domingo tem o jogo da 
volta, necessitando vencer 
pela mesma diferença de 
gols, no campeonato Mi-
neiro.

A comissão técnica da 
equipe mineira não escon-
de que garantir a classifi-
cação no jogo de hoje em 
Campina Grande, iria faci-
litar muito a vida do clube 
nos próximos dias, porque 
teria mais descanso. Porém, 
todos esperam um jogo du-
ríssimo. Para o técnico Da-
vid, o Campinense tem uma 
boa equipe, com jogadores 
habilidosos, e não venceu o 
Sport por acaso. “Sabemos 
que vamos enfrentar um 
adversário muito difícil. 
Passei alguns vídeos para 
meus jogadores, mostran-
do como joga o adversário”, 
disse o treinador.

A princípio, David de-
verá repetir o mesmo time 
que perdeu para o América, 
no final de semana passa-
do. A Raposa mineira deve-
rá entrar em campo com a 
seguinte formação: Fábio; 
Mayke, léo, Bruno Rodrigo 
e Sánchez Miño; lucas Ro-
mero, Henrique e Ariel Ca-
bral; Alisson, Arrascaeta e 
Rafael Silva. Existe a possi-
bilidade do uruguaio Arras-
caeta ser poupado, entran-
do  Elber no seu lugar. 

O meia Pedro Castro 
pode ser a grande novida-
de do Botafogo para o jogo 
da volta contra o Sousa, 
domingo, às 16 horas, no 
Estádio Almeidão, em João 
Pessoa, pelo mata mata do 
Campeonato Paraibano. O 
jogador já foi liberado pelo 
Departamento Médico, está 
aprimorando a forma físi-
ca e adquirindo o ritmo de 
jogo. Ele passou quase um 
mês parado, se recuperando 
de um estiramento muscu-
lar. Ontem, ele já participou 
de um treino secreto, feito 
pelo técnico Itamar Schulle, 
no Almeidão, com portões 
fechados.

Além de Pedro Castro, 
quem terá retorno garanti-
do para este jogo decisivo 
contra o Sousa é o volante 
Djavan, o lateral Jefferson 
Recife e o zagueiro Marcelo 
Xavier, que não enfrentaram 
o Sousa no jogo de ida , em 
Sousa, quando o Botafogo 
perdeu por 3 a 1. Eles esta-
vam suspensos, em virtude 

de terem levado o terceiro 
cartão amarelo.

Por ter perdido por 2 
gols de diferença no jogo de 
ida, o Belo terá a obrigação 
de vencer pela mesma dife-
rença de gols, para garan-
tir a vaga às semifinais, de 
forma direta. Outra forma 
de ficar com a vaga é pelo 
índice técnico, caso vença 
o Sousa por diferença de 1 
gol. O técnico Itamar Schulle 
está otimista, e acredita que 
o time vencerá por dois ou 
mais gols de diferença, mas 
admite que ficará satisfeito 
se conseguir a classificação 
pelo índice técnico.

“O regulamento foi feito 
pelos clubes, e não podemos 
desconsiderá-lo. O Botafogo 
vai entrar em campo para 
vencer e convencer à sua 
exigente torcida. A questão 
do regulamento olharemos 
após a partida, e claro, que 
será respeitado. Fizemos 
por onde ter esta vantagem, 
ao longo da competição”, 
disse o treinador.

Botafogo terá novidades contra o Sousa
RETORNO DE PEDRO CASTRO

A vitória apertada por 
apenas 1 a 0 sobre o Espor-
te e o sufoco tomado contra 
o pior time do quadrangu-
lar da morte serviram de 
lição para os jogadores do 
Auto Esporte e aviso, que 
ainda vem muita pedreira 
pela frente. O clube ainda 
terá muita dificuldade para 
segurar o segundo lugar na 
tabela de classificação, po-
sição que ocupa no momen-
to, e que lhe dá o direito a 
permanecer na Primeira 
Divisão do Campeonato Pa-
raibano de 2016. Sábado, 
o Clube do Povo terá uma 
verdadeira decisão contra 
o Santa Cruz, no Estádio 
Teixeirão, em Santa Rita.

Com o mesmo núme-
ro de pontos do adversá-
rio, todos no Auto Esporte 
sabem que uma derrota 
sábado, pode determinar 
o fim das chances de per-
manecer na Primeira Divi-
são, já que o Atlético tem 

9 pontos, e vai enfrentar o 
fraco Esporte, no Perpetão, 
devendo ir para 12 pontos. 
No caso, o Santa Cruz pula-
ria para 10 pontos, faltan-
do apenas um jogo contra 
o Esporte, já eliminado. 
Já o Auto Esporte terá um 
jogo duro contra o Atléti-
co de Cajazeiras, na última 
rodada.

Para o técnico Índio 
Ferreira, esta será a gran-
de decisão do Auto Espor-
te nesta temporada. “En-
frentaremos um bom time, 
muito bem dirigido, em um 
campo muito ruim, e ain-
da castigado pelas chuvas, 
além de ter uma torcida 
contra. Temos que jogar 
muito e não cometer mui-
tos erros. Qualquer vacilo 
será fatal”, disse o trei-
nador, que não descarta 
a possibilidade de lançar 
mão dos jogadores prata 
da casa, como fez no jogo 
passado e deu certo.

Auto Esporte treina firme 
para decisão no Teixeirão

SANTA CRUZ

Aproveitando o período 
de folga no Campeonato Pa-
raibano, o Botafogo recupe-
rou fisicamente alguns atle-
tas que estavam esgotados, e 
vai com força total enfrentar 
o Sousa. Alguns atletas que 
chegaram recentemente 
também estão prontos para 
estrear, como os volantes 
João Paulo, Makelele e Xa-
ves, além dos atacantes Má-
rio lucas e Danielzinho. Este 

último já entrou no último 
jogo contra o Sousa, e teve 
uma grande atuação. 

O time fez ainda um tes-
te de ferro, na semana passa-
da, em um jogo treino contra 
o Náutico, em Recife, quando 
conseguiu empatar em 1 a 1. 
O técnico Itamar Schulle só 
deverá definir o time titu-
lar para o jogo de domingo, 
após o coletivo apronto da 
próxima sexta-feira.

FOtOS: Divulgação

Jogador foi liberado ontem do Departamento Médico

O Cruzeiro se preparou antes de embarcar para a Paraíba e ontem, em João Pessoa, treinou forte visando o confronto

Técnico Francisco Diá reuniu elenco em oração em mais um treino do time antes de partida contra time mineiro hoje
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Clube Pinheiros garante oito 
nadadores nos Jogos Olímpicos
Equipe investe alto no 
desporto aquático e 
presença pode ser maior

O treinador do Esporte de Patos, Marcos Nascimento, 
não poupou críticas à Diretoria pelo rebaixamento 
à Segunda Divisão do campeonato Paraibano. Sem 
papas na língua, ele disse que a queda da equipe 
foi justa, já que o Patinho sofreu desde o início do 
ano com problemas dentro e principalmente fora de 
campo. “Tivemos uma curta pré-temporada, a falta de 
investimento e a grave crise financeira”, disse ele. O 
Esporte foi rebaixado no último final de semana após 
perder para o Auto Esporte por 1 a 0. Foi a quarta 
derrota em quatro partidas no quadrangular da morte.

Sem “papas na língua”

Campinense perto da 
Copa Sul-Americana
O campinense clube está a dois jogos de voltar a 

fazer história na copa do Nordeste. Em 2013 ficou com 
o título de campeão. No ano seguinte, não se classificou 
para as disputas, voltando em 2015, quando foi elimi-
nado na segunda fase. Este ano, está mais uma vez na 
final, desta feita com o Santa cruz-PE. Já engordou os 
cofres em mais de R$ 1 milhão, o que pode até ultrapas-
sar R$ 2 milhões caso venha conquistar o título.

Se as cifras financeiras estão ajudando o clube, a 
Raposa pode ir mais além. Não é apenas R$ 1 milhão que 
está em jogo pelo título da copa do Nordeste. Se trata 
também de uma vaga na copa Sul-Americana, o que 
seria um feito inédito para o futebol da Paraíba.  com 
o segundo título, se igualaria ao Bahia, já que o time 
baiano já venceu duas vezes,

Das 13 edições realizadas, houve seis clubes cam-
peões. O Vitória é o maior vencedor do Nordestão, com 
5 títulos, seguido do Sport Recife com 3 conquistas, do 
Bahia com 2 conquistas, e do América de Natal, campi-
nense e ceará, com 1 conquista cada.

A copa do Nordeste de Futebol (também conhecida 
como Nordestão, campeonato do Nordeste e Lampions 
League) é uma competição de futebol disputada entre 
equipes da Região Nordeste do Brasil. considerado o 
campeonato regional mais importantes do País, o Nor-
destão foi uma competição intermitente no calendário 
do futebol brasileiro em seus primeiros anos. Organi-
zada sob a alcunha de copa Nordeste pela primeira vez 
em 1994, o torneio foi disputado continuamente entre 
1997 e 2003, época em que passou a ser organizado 
pela confederação Brasileira de Futebol. Teve quase 
todas suas edições canceladas entre 2004 a 2012, com 
exceção do campeonato 2010. Retornou novamente ao 
calendário do futebol brasileiro em 2013.

Quem anda rindo à toa é o 
presidente da Federação Pa-
raibana de Futebol, Amadeu 
Rodrigues Júnior. Se dizendo 
100% Paraíba, ele não para 
de elogiar o campinense clu-
be pela belíssima campanha 
no campeonato do Nordeste.

Feliz da vida

A Polícia Militar, o Ministério Público e demais orgãos de 
segurança pública devem estar atentos para possíveis con-
frontos entre torcedores do campinense clube e do Santa 
cruz de Pernambuco. As incitações à violência já estão sendo 
feitas por torcedores de ambas as equipes. Das formas mais 
pejorativas possíveis, as torcidas se agridem verbalmente 
em redes sociais e até em emissoras radiofônicas. As duas 
equipes jogam a final da copa do Nordeste dia 24.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O técnico do Atlético de 
cajazeiras ainda não parou 
de reclamar da condição do  
gramado do Estádio Teixei-
rão, em Santa Rita. Ele cul-
pou o gramado pela derrota 
para o Santa cruz por 2 a 0 
no último domingo.

Reclamação

Incitação à violência

Dando sequências nas 
disputas do Troféu Maria 
Lenk de Natação, a equipe 
do Esporte Clube Pinheiros 
já garantiu a participação de 
oito de seus atletas, em pelo 
menos dez provas das Olim-
píadas do Rio de Janeiro que 
acontecerão em agosto. Além 
dos índices olímpicos con-
quistados, o clube já ganhou 
em quatro dias de campeo-
nato 14 medalhas (8 ouros, 
4 pratas e 2 bronzes) e segue 
na frente com 1124 pontos, 
com grandes expectativas de 
ganhar o seu 14º título.

No último domingo, as 

meninas do Pinheiros mar-
caram presença com as na-
dadoras Larissa Oliveira e 
Manuella Lyrio confirmando 
o índice da prova de 200m 
livre feminino (1m58s96) e 
Joanna Maranhão nos 200m 
medley (2m14s26). Apesar 
de ter encerrado a prova 
dos 200m com o tempo de 
1m58s6, Manuella já ha-
via nadado abaixo disto no 
Open, 1m58s43, garantindo 
o segundo melhor tempo 
entre as brasileiras. O mes-
mo ocorreu com Joanna, que 
mesmo fechando a prova em 
2m14s37, já havia feito o 
tempo de 2m14s04, que não 
foi superada por nenhuma 
outra atleta.

O destaque do terceiro 

dia de disputas ficou por con-
ta da jovem nadadora Larissa, 
que já na fase classificatória 
nadou abaixo do índice, com 
1m58s52 e nas finais acabou 
melhorando ainda mais o 
seu tempo nadando na casa 
dos “1m57” (1m57s37), que-
brando os recordes brasileiro 
e sul-americano.

“Não caiu a ficha ain-
da. Não estou acreditando. 
A gente sempre vem pra 
cá com um objetivo muito 
grande. Meu técnico todo 
dia falava que estava me 
treinando para 1m57s, mas 
acreditar mesmo a gente só 
acredita quando faz”, come-
mora Larissa.

Na última segunda-feira 
foi o dia de Marcelo Chieri-

guini brilhar nas piscinas. 
Disputando uma das provas 
masculinas mais concorridas, 
onde sete atletas já haviam 
alcançado o índice, o nada-
dor fez o 9º melhor tempo do 
mundo pela manhã na fase 
classificatória, com 48s20 e 
nas finais apesar de ter ter-
minado em 4s23, ficou com 
o ouro e garantiu a sua vaga.

“Acho que esta prova 
é muito tradicional para 
o nosso País, vem desde o 
Fernando, do Gustavo e re-
almente o Brasil está mui-
to forte nesta prova. Nosso 
revezamento vai com tudo 
para as Olimpíadas e agora 
a gente conta com a torcida 
de todos para o nosso “rev””, 
afirma o Chierighini.

FotoS: Divulgação

Manuella Lyrio, Joanna Maranhão e Larissa Oliveira são três das oito atletas do Clube Pinheiros-SP já nas Olimpíadas

Botucatu, no interior de São 
Paulo, terá uma estrutura que cre-
dencia a cidade a ser uma referên-
cia no paradesporto da região. O 
ministro do Esporte, Ricardo Ley-
ser, assinou junto ao prefeito João 
Cury Neto, a ordem de serviço para 
o início das obras de um ginásio 
para atender modalidades como 
basquete em cadeira de rodas e 
vôlei sentado, na última segunda-
feira. A empresa está contratada e 
já iniciou os trabalhos. 

“Neste ano olímpico, parte dos 
nossos planos é o financiamento 
de projetos dos municípios. Temos 
milhares de financiamentos, mas 
nem sempre os parceiros conse-
guem entregar no tempo correto 
e no preço justo. E aqui temos um 
parceiro de sucesso, com esse espí-

rito público que nos dá seguran-
ça”, elogiou o ministro.

O ginásio paralímpico terá 
quadra com dimensões oficiais 
de 40 por 20 metros e capacida-
de para receber até 800 pessoas. 
Os investimentos serão de R$ 2,1 
milhões, sendo R$ 1,7 milhão em 
recursos federais. Localizado no 
Bairro Alto, o equipamento vai in-
tegrar um complexo que terá duas 
piscinas (uma semiolímpica e outra 
de hidroterapia) e um Centro de 
Tecnologia e Inclusão para pessoas 
com deficiência, que estão em fase 
final de construção. As instalações 
ficam ao lado do ginásio poliespor-
tivo municipal.

“O apoio que recebemos do 
Governo Federal mudou a reali-
dade do nosso esporte em várias 

modalidades e por conta da nossa 
parceria em diversos programas. 
No Segundo Tempo, temos mais de 
1,5 mil crianças no contraturno es-
colar, o que transformou a vida de 
muitas famílias”, comentou o pre-
feito Cury Neto.

Ricardo Leyser apontou o po-
tencial de Botucatu para servir 
como modelo de políticas públicas 
esportivas para outros municípios. 
“Poucas prefeituras no Brasil dão 
atenção ao paradesporto, que tem 
um potencial enorme de inclusão 
social e desenvolvimento humano. 
São políticas públicas importantes 
para todos e a população se bene-
ficia. É fundamental termos cida-
des que sejam modelo para servir 
de referência para outros municí-
pios e aqui vemos esse potencial”.

centro Paralímpico em construção
BotUCAtU-SP

Assinatura da construção foi feita recentemente entre prefeito municipal João Cury e o ministro do Esportes, Ricardo Leyser



Flu e Atlético-PR decidem título
PRIMEIRA LIGA

Partida será às 21h45 de 
hoje, em Minas Gerais e 
promete muita revanche

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 20 de abril de 2016

Fluminense e Atlético-PR 
decidem o título da Primeira 
Liga hoje, no Estádio Mario 
Helenio,  às 21h45, em Juiz 
de Fora-MG, com direito a um 
reencontro de dois jogadores 
bem conhecidos dos torce-
dores cariocas. Atualmente 
no Furacão, Vinícius e Walter 
ficarão frente a frente com o 
Tricolor, e buscarão a conquis-
ta do troféu da competição.

Essa não será a primeira 
vez que Vinícius irá enfrentar 
seu ex-clube. Na estreia do 
torneio, o time de Guerreiros 
recebeu o Furacão, que não 
tomou conhecimento dos do-
nos da casa, faturando os três 
pontos graças ao gol do meia, 
que saiu do clube das Laran-
jeiras pela porta dos fundos. 
A vitória deixou um gostinho 
de vingança no ar. Já Walter 
não esteve em campo naque-
la ocasião e agora mira o fim 
do jejum de gols, que já dura 
cinco meses.

Logo após a vitória de 2 
a 1 sobre o Paraná e a van-
tagem obtida na briga pela 
vaga na final do Paranaense, 
no último final de semana, 
os jogadores do Atlético-PR 
e o técnico Paulo Autuori 
voltaram a sua atenção à de-
cisão da Primeira Liga. Em 
jogo único, os times decidem 

Após a vitória por 3 a 
0 sobre o Bangu e a classi-
ficação para as semifinais 
do Campeonato Carioca, o 
Flamengo muda o foco e se 
concentra na partida de vol-
ta diante do Confiança-SE 
hoje, às 21h45 (de Brasí-
lia), no estádio Raulino de 
Oliveira, em Volta Redonda, 
pela primeira fase da Copa 
do Brasil. O time rubro-ne-
gro precisa reverter a des-
vantagem, depois de ter 
perdido a ida por 1 a 0.

Diante deste cenário, 
os jogadores entendem que 
a tranquilidade será a prin-
cipal arma contra os sergi-
panos. “Vamos precisar de 
muita tranquilidade, jogar 
sem afobação, sabendo que 
temos noventa minutos para 
construirmos o resultado 
que nos interessa. O Con-
fiança mostrou ter um bom 
time e vai jogar no nosso 
erro. Portanto, não podemos 

cometer esses erros, para 
não tornar o confronto ain-
da mais complicado do que 
ele já é”, analisou o atacante 
Marcelo Cirino.

O goleiro Paulo Victor 
concorda com seu compa-
nheiro. “O Confiança vem 
sem pressão, conseguiu um 
bom resultado na partida de 
ida, e agora sabe que o favo-
ritismo é do Flamengo. Va-
mos precisar de muita tran-
quilidade para não cairmos 
na estratégia do adversário, 
que vai deixar o tempo pas-
sar. Temos plenas condições 
de garantir a classificação, 
mas não podemos entrar 
em campo pensando em ga-
nhar por dois ou mais gols 
de diferença. Temos 90 mi-
nutos para construir a van-
tagem e precisamos pensar 
em um gol de cada vez”, dis-
se o arqueiro.

Na visão do lateral es-
querdo Jorge, a evolução da 

equipe em relação ao jogo de 
ida é algo que deve servir de 
confiança para os cariocas na 
luta pela classificação.

“O Flamengo tem subi-
do muito de produção, e o 
time que perdeu do Confian-
ça não é o mesmo que vai 
jogar nesta quarta-feira. Te-
nho plena confiança de que 
vamos conseguir a classifi-
cação. Mesmo respeitando o 
adversário, o Flamengo tem 
tudo para se impor. Só não 
podemos permitir que a afo-
bação seja um inimigo”, disse 
o jovem jogador.

Na última segunda-fei-
ra, o Flamengo fez trabalho 
regenerativo. Já ontem, o 
técnico Muricy Ramalho 
definiu o time que enfren-
tará o Confiança, na busca 
pela classificação à segun-
da fase da Copa do Brasil. 
Após a atividade, o elenco 
viajou para Volta Redonda, 
local da partida.

quem será o campeão da pri-
meira edição do campeonato.

A partida é a oportuni-
dade do Atlético-PR voltar a 
levantar uma taça, que não 
acontece desde 2009, quan-
do a equipe foi campeã para-
naense. É também mais uma 
oportunidade para o atacan-
te Walter quebrar o jejum de 
gols que o persegue desde o 
início da temporada e que se 
transformou em tema recor-
rente de todas as entrevistas. 

No Fluminense, o prin-
cipal assunto é a final da 
Primeira Liga. O Tricolor en-
tende que o duelo contra os 
paranaenses vai ser muito 
disputado por conta da qua-
lidade do adversário, e por 
isso mesmo o Furacão rece-
beu muitos elogios por parte 
dos cariocas. “É um time que 
vem muito bem na tempora-
da. Não é apenas finalista da 
Primeira Liga, mas também 
está muito perto de se clas-

sificar para a final do Campe-
onato Paranaense e vem res-
pondendo muito bem dentro 
de campo quando é exigido. 
Com certeza vai ser um jogo 
muito complicado para o Flu-
minense, como já é de se es-
perar quando se fala de uma 
decisão. Vamos trabalhar 
com muita seriedade antes 
do jogo para que a gente pos-
sa chegar em boas condições 
de superar esse adversário”, 
analisou o meia Cícero.

FotoS: Divulgação

Na primeira rodada, o Fluminense saiu derrotado e quer dar a volta por cima com título

Flamengo recebe o Confiança 
precisando reverter vantagem

coPa do braSil

O paraibano Almir,  
meia do Bangu-RJ e ar-
tilheiro do Campeonato 
Carioca com 9 gols, re-
cebeu um má notícia na 
tarde da última segun-
da-feira. Ele foi diagnos-
ticado com uma luxação 
patelar com ruptura do 
tendão na perna esquer-
da sofrida após uma di-
vidida com o zagueiro 
Juan, no primeiro tempo 
da derrota do Bangu por 
3 a 0 para o Flamengo, 
no último domingo, no 
Moacyrzão, em Macaé, 
pela última rodada da 
Taça Guanabara. 

Após o lance que 
culminou com a lesão, 
o jogador ainda passou 
por um momento bizar-
ro. Ele foi derrubado da 
maca que o retirava de 
campo e o levava a cami-
nho da ambulância, que 
encaminhou o meia a um 
hospital de Macaé para a 
realização de exames. 

Com a gravidade do 
problema, a tendência é 
que Almir fique afasta-
do dos gramados entre 
quatro e seis meses, de 

acordo com a assessoria 
de imprensa do jogador.  
Esta foi a segunda lesão 
de jogador nesta tem-
porada. A outra ocorreu 
contra o América, ainda 
na primeira fase do Ca-
rioca. Essa, no entanto, 
foi apenas muscular e ti-
rou ele de atividade por 
duas semanas. 

Autor de nove gols 
ao longo do Campeona-
to Carioca, Almir, como 
de praxe nos últimos 
anos, foi o grande desta-
que do Bangu no Estadu-
al. Vinculado ao Alvirru-
bro até o fim deste ano, o 
meia tinha novamente a 
possibilidade de ser cedi-
do a algum clube para o 
segundo semestre, assim 
como aconteceu com o 
Flamengo, em 2015.

Com a eliminação 
da Taça Guanabara e das 
semifinais da Taça Rio 
e sem conseguir a vaga 
para a Série D do Campe-
onato Brasileiro, o Bangu 
só deve voltar a campo 
no segundo semestre, 
caso opte por disputar a 
Copa Rio

Artilheiro do carioca 
fica fora dos gramados

ParaibaNo alMir

Com o belo gol marcado 
contra a URT, no último fim 
de semana, pela partida de ida 
da semifinal do Campeonato 
Mineiro, o lateral-esquerdo 
Douglas Santos, paraibano 
de João Pessoa, ganhou ainda 
mais confiança na busca pelos 
objetivos traçados para a tem-
porada. Além de focar nos tor-
neios com o Atlético, o jogador 
sonha em disputar a Olimpía-
da do Rio de Janeiro.

“O gol me deixa mais leve 
para tentar novamente. Eu al-
mejo este ano fazer mais gols, 
ajudar o Atlético nos campeo-
natos e ir para a Olimpíada”, 
destacou o lateral-esquerdo.

O lance do gol marcado 
por Douglas Santos começa 
com uma bola rebatida da 
zaga da URT para a entrada 
da área após um escanteio. No 
rebote, o atleta do Galo pegou 
de primeira e acertou o ângulo 

Douglas Santos comemora gol 
mais bonito em toda a carreira

atlÉtico MiNEiro

direito do goleiro Folmann. 
“Eu já fiz um de fora da 

área, em um lance de escan-
teio. O de domingo foi um 
golaço, porque foi de pri-
meira, bem na gaveta. Para 
mim, o gol mais bonito até 
agora”, afirmou.

Douglas Santos admite 
que já havia tentado lance se-

melhante em jogos anteriores, 
mas não teve competência na 
finalização. “Teve dois jogos 
anteriores que eu já estava 
pegando esse rebote de es-
canteio e não fui feliz no chu-
te. Desta vez, eu pude ajudar o 
Atlético, em um jogo muito im-
portante”. A partida termimou 
empatada em 2 a 2.

“Todos os outros atletas 
voltaram para a pré-temporada 
melhores do que ano passado. 
O Alan Mineiro precisa ser edu-
cado, porque em termos físicos 
veio muito abaixo”. Foi com 
essa frase que Tite reclamou 
do sobrepeso de Alan Mineiro 
e explicou o motivo do jogador 
ter ganhado poucas oportu-
nidades na excursão pela Fló-
rida, em janeiro. Três meses 
depois, porém, o armador deve 
ser titular da equipe na última 
partida da fase de grupos da Li-

bertadores, hoje, às 21h45 (de 
Brasília), na Arena Corinthians, 
contra o Cobresal.

Após passar por quase 
40 dias de recondicionamento 
físico e iniciar sua caminhada 
em campo com um má apre-
sentação no clássico contra o 
Santos, Alan agradou Tite pela 
força física e qualidade no pas-
se, de acordo com o próprio 
treinador. Por isso, ganhou 
mais minutos para jogar, sen-
do titular em duas partidas do 
Paulista nas quais o coman-

dante optou por uma equipe 
mista.

O ápice se deu nos em-
bates contra Novorizontino e 
Red Bull. Suplente em ambos, 
entrou e marcou um gol em 
cada partida, “cavando” sua 
vaga com a lesão no tornozelo 
esquerdo de Giovanni Augus-
to. Ainda sem a concorrência 
de Marquinhos Gabriel, que só 
poderá jogar no mata-mata da 
Libertadores, ele terá a chance 
de iniciar o embate frente aos 
chilenos.

Alan Mineiro deve retornar ao 
Timão hoje contra o Cobresal

coPa libErtadorES

No jogo de ida, em Sergipe, o Flamengo perdeu por 1 a 0 para o time da casa, o Confiança

Paraibano continua 
fazendo história no seu 
clube, o Atlético Mineiro



Paraibano já tem vaga 
garantida nos 200m e 
cai novamente na piscina

Kaio tenta índice nos 100 metros
RUMO ÀS OLIMPÍADAS
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O nadador Kaio Már-
cio volta a disputar hoje, 
a partir das 9h, no Tro-
féu Maria Lenk (mascu-
lino e feminino), no Rio 
de Janeiro, as elimina-
tórias dos 100 metros 
borboleta. Caso consiga 
a classificação, o paraiba-
no compete nas finais, às 
17h30, valendo vaga nos 
Jogos Olímpicos/2016, 
que acontecerão no perí-
odo de 5 a 21 de agosto, 
na Cidade Maravilhosa. O 
paraibano chega motiva-
do para mais um desafio, 
após obter vaga nas Olim-
píadas/2016, nos 200 
metros borboleta, com 
um tempo de 1m56s21, 
no último domingo.

Kaio pretende apro-
veitar a boa fase que atra-
vessa para tentar índice 
nos 100m (borboleta) 
para a disputa interna-
cional que acontecerá no 
segundo semestre da tem-
porada. Ele sabe que será 
outra “parada dura”, con-
tra adversário de ponta 
do esporte nacional que 
vai brigar pelo pódio. “Na 
reta final para as Olimpí-
adas todo mundo fará o 
possível parta conquis-

tar a vaga. Sabemos das 
dificuldades, mas estou 
motivado e confiante que 
posso conseguir um bom 
tempo e outra vaga na dis-
puta internacional”, disse. 
Sobre o resultado positi-
vo nos 200m borboleta o 
ex-atleta do Esporte Clube 
Cabo Branco (ECCB) e Flu-
minense-RJ, enfatizou que 
foi fruto dos treinamentos 
que aconteceram desde o 
início do ano.

“Colocamos em prá-
tica um treino especial 
para conseguir um índice 
e alcançar a meta. Graças 
a Deus estou mais leve e 
preparado para buscar 
mais outra vaga para re-
presentar o Brasil e a Para-
íba”, observou. Esta será a 
quarta olimpíada de Kaio, 
que também disputou em 
Atenas (2004), Pequim 
(2008) e Londres (2012). 
Além de Kaio, Nicolas Oli-
veira (200m livre) e Daie-
ne Dias (100m borboleta) 
também garantiram pre-
sença na disputa interna-
cional. O paraibano tem 
um extenso currículo com 
a Seleção Brasileira, onde 
conquistou cinco meda-
lhas em campeonatos 
mundiais de piscina cur-
ta - um ouro, três pratas 
e dois bronzes - além de 
nove medalhas em Pan-A-
mericanos, quatro ouros, 
três pratas e dois bronzes.

O Grêmio Cief de natação 
master vai representar a Paraí-
ba na Copa Norte/Nordeste de 
Interclubes (masculino e femini-
no) nos  dias 21 e 22 de maio, em 
Belém-PA. A previsão dos organi-
zadores é levar a força máxima 
para tentar brigar por títulos em 
todas as categorias. A professora 
e uma das coordenadoras da dis-
puta, Aldenora Vieira, frisou que 
começará a fazer o planejamen-
to para o desafio que acontecerá 
em solo peraense. Segundo ela, 
o pessoal está confiante e otimis-
ta em fazer uma boa campanha 
para representar com dignidade 
o Estado.

“Iremos discutir e formar o 

grupo que deveremos levar para 
a competição. Queremos reunir 
o que tem de melhor e brigar por 
pódios”, disse. Por outro lado, a 
1ª Etapa do Campeonato Parai-
bano Master de Natação (mascu-
lino e feminino), que ocorreu no 
último sábado, no Parque Aquá-
tico do Esporte Clube Cabo Bran-
co (ECCB), em Miramar, na capi-
tal, conseguiu o êxito desejado. 
apesar das fortes chuvas caídas 
na capital. Mais de 90 atletas do 
Grêmio Cief da Vila Olímpica Pa-
rahyba, Clube dos Oficiais da Po-
lícia Militar (COPM), Cabo Branco 
e Clube Campestre de Cajazeiras, 
estiveram presentes.

A realização foi da Federa-

ção de Esportes Aquáticos da 
Paraíba (FEAP). O Grêmio Cief 
conquistou a primeira colocação, 
obtendo a maioria dos títulos 
nas diversas categorias, em se-
gundo, ficou o vermelho e bran-
co. Para Aldenora, coordenadora 
da etapa Estadual, o maior pro-
blema foi com relação a chuva, 
mas os atletas compareceram e 
fizeram uma grande disputa no 
primeiro desafio do Paraibano. 
“Tivemos uma boa participação 
dos atletas que compareceram 
e fizeram uma disputa acirrada. 
O maior vencedor é o esporte da 
terra, que conta com guerreiros 
e guerreiras que ainda estão em 
boa forma”, avaliou Aldenora.

Cief é a Paraíba em evento de natação master

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A Federação Parai-
bana de Futsal promove 
no próximo mês, em data 
ainda a ser definida, o 1º 
Campeonato Paraibano de 
Futsal para Pais dos Atle-
tas. Dez equipes partici-
parão das disputas, cujo 
congresso técnico já foi 
realizado na sede da enti-
dade, na última quinta-fei-

ra. A competição promete 
muita diversão em várias 
quadras poliesportivas do 
Estado e os jogos serão de 
ida e volta.

Conforme o que se 
deliberou no congresso 
técnico, as oito melhores 
equipes, já que haverá 
chave única, se classifi-
cam para a fase seguinte. 
Participam da competição 
os pais dos atletas repre-
sentantes das equipes da 

AAPB, AAPB/PEPS/CO, 
ADCBF-Bayeux, Meninos 
da Paraíba, ECMP/Posto 
Kennedy, Benfica, Benfi-
ca/Master, ACF-CG, COPM, 
Cabo Branco e Cabo Bran-
co/Alvirrubro.

De acordo com o regu-
lamento da competição, o 
evento será destinado aos 
pais dos atletas que estão 
inscritos na temporada de 
2016 e aos membros das 
comissões técnicas. Sendo 

que cada equipe poderá 
inscrever apenas 1 mem-
bro da comissão técnica 
como atleta, o mesmo po-
dendo jogar apenas 7m30s.

“As substituições se-
rão proporcionais, sendo 
no mínimo 6 atletas ins-
critos por jogo”, afirmou 
Bosco Crispim, presidente 
da Federação Paraibana 
de Futsal, que prorrogou 
o pagamento das inscrição 
até amanhã.

Pais de atletas participam de campeonato
FUTEBOL DE SALÃO

Fotos: Divulgação

Nadadores master do Estado vibram com o calendário cheio de atividades local e nacional na temporada de 2016

O nadador Kaio Márcio já garantiu presença em sua quarta olimpíada, no entanto, busca índice em mais uma prova olímpica

As areias da Praia do 
Cabo Branco, em João 
Pessoa, vão pegar fogo. 
É que está chegando a 
hora da grande decisão 
da Copa Verão de Beach 
Soccer 2016, masculino 
adulto, entre Seleção de 
Mamanguape e Marisol. 
A disputa ocorrerá ama-
nhã, a partir das 10h, na 
arena da Federação Pa-
raibana de Beach Soccer, 
em frente ao Serviço So-
cial do Comércio.

O Selecionado de 
Mamanguape relacio-
nou 13 jogadores para o 
confonto: Levi, Zé Mon-
ca, Mano, Daniel, Diogo, 
Telo, Mael, Neném, Ales-
sandro, Júnior Coxinha, 
Ponei, Rafa e Chicão. De 
acordo com o técnico 
Márcio Anderson, um 
jogador já relacionado 
ficará fora do jogo. O 
corte vai acontecer na 
arena momentos antes 
do inicio da partida.

Pelo lado da Mari-
sol, o técnico Isaías Isidro 
vem treinando forte e já 

tem a relação dos seus 
jogadores para a partida: 
Sérgio, Fabrício Ribeiro, 
Gil Mataraca, Higgor, 
Matheus, Roque, Wer-
ton, Dino, Neto, Márcio 
e Fabrício Lima.

As equipes fizeram 
uma primeira fase regu-
lar, com altos e baixos, 
no entanto, tem diversos 
destaques: Pelo lado do 
Selecionado de Maman-
guape, Marcelo, com 5 
gols e Júnior Coxinha, 
com 4, são os artilheiros 
da equipe no certame. 
Já no Marisol, a ponta-
ria do seu jogador Dino 
também foi afinada. Ele 
marcou 3 vezes.

O campeão vai re-
ceber o troféu Jorna-
lista Fernando Heleno 
Duarte (in memorian). 
A Copa Verão de Beach 
Soccer 2016 no mascu-
lino adulto é realizada 
pela Federação Parai-
bana de Beach Soccer 
e chancelada pela Con-
federação Brasileira de 
Beach Soccer.

Mamanguape e Marisol 
decidem a Copa Verão

BEACH SOCCER

Ailton Cavalcante prevê disputa acirrada na decisão



Proporcionando ao público pa-
raibano hoje no Teatro Pedra do 
Reino um verdadeiro espetácu-
lo e fazendo uma homenagem 
ao grande Rei do Baião ou mais 
conhecido como Luiz Gonza-
ga, o violinista pernambucano 
Antônio Nóbrega promete fazer 

grandes façanhas em seu show “Lua”. Com 
apresentação marcada para as 21h30, o 
artista trará ao show músicas com arranjos 
modernos e uma nova cara. Os interessados 
em participar da performance podem adqui-
rir seus ingressos no ponto de vendas (Casa 
de Taipa Produções ) ou na compra online. 
Os valores variam de R$ 40 a R$ 100. 

Fora isso, o show “Lua” é uma ação que 
irá oferecer 50% de desconto no bilhete 
valor cheio, ou seja, de valor inteiro, para as 
pessoas que levarem 1kg de alimento não 
perecível no momento da compra. A inicia-
tiva é uma maneira de ajudar a Vila Vicen-
tina com donativos. Algo importante a se 
ressaltar é que o desconto não é cumulativo 
para meia- entrada.

Conhecido por ser um artista multifa-
cetário, o pernambucano Antônio Nóbrega 
subirá ao palco acompanhado de uma banda 
formada por sete versáteis músicos. Além 

disso, o artista dará um toque especial às 
canções de Luiz Gonzaga fazendo com que 
elas ganhem modernos arranjos criados pe-
los músicos Edmilson Capelupi, Edson Alves 
e José A. Sobrinho.

Performando clássicos do Rei do Baião, 
o artista irá passear por algumas canções 
como Qui nem giló, Vida do viajante, Juazei-
ro, entre outras. Outro pouco interessante do 
show é que o Nóbrega interpretará canções 
pouco conhecidas como Facilita e Acauã dan-
do maior visibilidade às composições de Luiz 
Gonzaga. Acompanhado a tudo isso, Antônio 
Nóbrega irá executar músicas instrumentais, 
a exemplo de 13 de Dezembro e Araponga. 

A ideia em homenagear o Rei do Baião 
surgiu por meio de seu apelido Lua. Além 
disso, Luiz Gonzaga é homenageado não ape-
nas como o grande compositor e intérprete 
nordestino — revelador e divulgador de 
inúmeros ritmos e gêneros musicais, como 
o xote, o xaxado, o chamego e, sobretudo, 
o baião – mas, sobretudo, como um dos gran-
des músicos fundadores da música brasileira 
de todos os tempos.

A iniciativa em fazer um show de 
homenagem surgiu em 2012, com o intuito 
de celebrar o centenário de nascimento de 
Luiz Gonzaga.

Trajetória do artista - Nascido em Recife 
em 1952, Antônio Nóbrega no final dos anos 
1960 participava da Orquestra de Câmara da 

Paraíba e da Orquestra Sinfônica do Recife 
quando, convidado por Ariano Suassuna, 
passou a integrar, como instrumentista e 
compositor, o Quinteto Armorial - grupo pre-
cursor na criação de uma música de câmara 
brasileira de raízes populares.

A partir dos anos 70 percorreu quase 
todo o Brasil estudando as manifestações 
populares, aprendendo cantos, toques ins-
trumentais, danças, modos de representar 
dos brincantes, folgazões e demais artistas 
populares.

Fruto desse envolvimento, a partir de 
1976 começou a desenvolver um estilo pró-
prio de concepção em artes cênicas, dança 
e música, apresentando a partir de então os 
espetáculos “A Bandeira do Divino”, “A Arte 
da Cantoria”, “Maracatu Misterioso”, “Mateus 
Presepeiro”, “O Reino do Meio-Dia”, “Figu-
ral”, “Brincante”, “Segundas Histórias” e “Na 
Pancada do Ganzá” com grande sucesso no 
Brasil e exterior, recebendo diversos prêmios 
como “Shell”, “APCA” e “Mambembe”.

Revelando-se um fenômeno, ao conse-
guir unir a arte popular com a sofisticação, 
o artista é, literalmente, um homem dos sete 
instrumentos, capaz de cantar, dançar, tocar 
bateria, rabeca e violão. Realizou espetá-
culos memoráveis em teatros do Rio de 
Janeiro e de São Paulo, com destaques para 
Figural (1990) e Brincante (1992). Figural 
é um espetáculo em que Nóbrega, sozinho 

no palco, muda de roupa e de máscaras para 
fazer uma das mais ricas demonstrações da 
cultura popular brasileira e mundial.

Terminou em 12 de novembro de 2006 
a temporada paulistana do espetáculo 9 de 
Fevereiro, e, em seguida, iniciou a tempo-
rada carioca. Este espetáculo, cujo nome 
é uma alusão ao carnaval pernambucano 
e um trocadilho com frevo, explora várias 
formas de se tocar frevo: com uma orques-
tra de sopro, com um regional, com violino 
e percussão etc. Também há várias das 
formas de se dançar frevo: com apenas um 
dançarino (Nóbrega) em passos estilizados 
de dança moderna, com vários dançarinos 
em passos de frevo, com e sem sombrinha 
e até o público todo, em ciranda de frevo. 
Como não poderia faltar em um espetáculo 
enciclopédico sobre o frevo, há pelo menos 
dois momentos didáticos: em um a orquestra 
explica várias modalidades e costumes do 
frevo, e Antônio Nóbrega ensina uma pessoa 
da plateia a dançar frevo (fazer o passo).

Lucas Silva 
Especial para A União

Inquieto e versátil

A banda Pink Floyd 
Paraíba se apresenta 
hoje na Vila do Porto 
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Vitória Lima escreve sobre 
o momento atual do Brasil e 
relembra música de Cazuza
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Projeto Tintin Cineclube 
comemora Dia do Índio 
com filmes temáticos
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Multiartista pernambucano Antônio Nobrega apresenta hoje na 
capital o show “Lua” interpretando Luiz Gonzaga -  O Rei do Baião

A apresentação, além de 
ser uma homenagem a 

Luiz Gonzaga é um show 
beneficente

Serviço

n Evento: Show de Antônio Nóbrega
n Quando: Hoje
n Onde: Teatro Pedra do Reino
n Horário: 21h30
n Entrada: Os valores variam de R$ 100 a R$40



Afora os flagrantes da vida 
política, a mídia tem dado destaque, 
também, a fatos e fotos, não neces-
sariamente inusitados. Contudo, 
despertam interesse, dada a sua im-
portância jornalística e social, capaz, 
por si só, de atrair as atenções dos 
leitores.

Vejamos: a Argentina conseguiu 
se igualar a nós tendo o seu primeiro 
Santo canonizado pelo atual Papa 
Francisco: José Gabriel Brochero 
(foto), (1840-1914), o Cura de Cór-
doba, que, ao seu tempo, distribuía 
bênçãos montado em um cavalo, 
conforme foto publicada, curando os 
doentes visitados.

Por sua vez, fotos destacam o 
Papa Francisco lavando os pés de 
refugiados, quando da Semana Santa, 
num ato de sua humildade de Pastor, 
tendo, em certo momento, abraça-
do calorosamente uma delas, numa 
demonstração de que o novo nome da 
Caridade é a Igualdade Social entre os 
povos do mundo,

Do mesmo modo, ocupou a 
primeira página dos jornais a foto 
do presidente Obama, na sua visita à 
Argentina, depois de ter feito as pazes 
com Havana, dançando tango com a 

Nossa gente aqui possui uma 
maneira muito original de prestar suas 
homenagens, seus preitos de gratidão, 
enfim de referenciar aquilo ou aqueles 
para os quais devam uma nesga que 
seja de reconhecimento.

Considerada nossa Filipeia, uma 
das mais verdes (senão a mais) cida-
des do País, algumas almas inspira-
das daqui resolveram homenagear 
nossa flora arbórea com a denomi-
nação de dois estabelecimentos, ali 
na divisa entre as praias de Manaíra 
e Tambaú, junto a uma amendoeira 
que resiste e ainda se encontra por lá. 
Com um ousado projeto de urbaniza-
ção em nossa orla, os dois estabeleci-
mentos foram defenestrados do local; 
a barraca do Pau Mole e sua contígua 
a do Pau Duro. 

Uma delas, a primeira, soube 
eu, ainda sobrevive algures sem, no 
entanto, a  mesma acepção e encan-
to de outrora. Essa homenagem aos 
paus moles como as araucárias, caixe-
ta, tamboril, madeira de balsa e aos 

paus duros tais quais os paus d’arcos, 
aroeiras, ipês, cabriúvas, sucupiras, 
angicos, jacarandás e o nosso pau 
mais nobre, o brasil, foi ao que me 
consta o mais original tributo aos 
paus brasileiros em todo País.

Os habituês, onde a maioria, já 
fazia hora extra no  calendário, era 
gente de posição na sociedade local e 
não se misturavam.

Mais extrovertidos, alegres e de-
bochados eram os que frequentavam a 
barraca que fazia reclames das gim-
nospermas, árvores que não desfolham 
durante o ano têm crescimento mais 
rápido, são mais porosas e seus le-
nhos menos densos, enfim são moles 
esses paus. Servem para fabricação de 
madeiras compensadas, engradados ou 
atribuições menos nobres nas edifi-
cações. Consta-me que o pagodeiro, o 
Zeca e o sambista Benito de Paula fize-
ram, eventualmente, parte desse time.

Havia a freguesia dos mais exibi-
dos, mais cheios de si, vangloriando-
se de virtudes que desconheço, esses 

frequentavam a barraca dos angios-
permas, aquelas árvores que perdem 
as folhas em épocas do ano, flores-
cem, são de madeiras densas, não 
porosas e de crescimento mais lento, 
paus muito duros e de vasta aplicação 
na construção civil e movelaria.

Entristece-me a supressão desses 
dois emblemáticos estabelecimentos 
e quão tristes também estariam os 
velhinhos álacres que os frequenta-
vam. Teimo pensar que a natureza 
era grata a esse afago para com a 
diversidade das espécies de nossos 
arvoredos. Lembrarei com alguma 
saudade dos turistas que, entre o sor-
riso e a surpresa, paravam em frente 
aos dois botecos para fotografar as 
placas com as respectivas marcas. De-
viam se encantar com aquele ecológi-
co tributo. Daí o registro. Mas almas 
maliciosas há para conjecturar que 
os nomes dos botequins refletiam 
iniquidades e indecências. O leitor há 
de concordar comigo: como há gente 
maldosa nesse mundo!

Homenagem da
Paraíba aos paus do Brasil

Fatos&Fotos ...

Crônica Evaldo Gonçalves - Escritor membro da APL

Vivências 
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima

Luiz Augusto Paiva da Mata - ProfessorArtigo

A cara do Brasil
Depois de um fim de semana chuvoso, intensamente 

chuvoso, o sol finalmente mostrou sua cara. Tímido ainda, 
mas é o sol, que tudo aquece e afaga.

Domingo, passamos quase todo o dia ligados na 
televisão, acompanhando os passos do impeachment da 
presidente Dilma. Não houve maiores surpresas. Daqui da 
Paraíba, só um voto nos surpreendeu: o do jovem depu-
tado Wellington Roberto, que esperávamos que votasse a 
favor e votou contra.

Hoje, já é outro dia e, uma canção não para de soar 
na nossa mente. É uma música de Cazuza (1958-1990) 
o irreverente, o exagerado jovem que deu voz às nossas 
inquietações nos anos de 1980/90. Cazuza morreu muito 
jovem, mas deixou um legado de tão alta qualidade que 
ainda hoje nos inspira. A música que não quer sair da 
minha cabeça é conhecida de todos: 

“Não me convidaram
Pra esta festa pobre
Que os homens armaram
Pra me convencer. ”
É verdade: eu não fui convidada para esta festa po-

bre, esta palhaçada que a Câmara dos Deputados promo-
veu em Brasília, no dia 17 de abril de 2016. E se tivessem 
me convidado, não teria ido, morta de vergonha que 
estou com o meu País. E Cazuza continua:

“Brasil, mostra a tua cara,
Quero ver quem paga
Pra gente ficar assim
Brasil, qual é o teu negócio
O nome do teu sócio
Confia em mim. ”
Isso mesmo: o Brasil ontem mostrou a sua cara. É 

uma cara feia e cínica, com poucas e honrosas exceções. 
Discursos vazios e hipócritas que falam de Deus, pátria, 
família, a esperança de um Brasil melhor, mais justo 
(os velhos temas da direita) mas o que está na mente 
de todos e não dizem, não revelam, é a ambição, a fome 
pelo poder. Fome tão grande que não têm paciência de 
esperar mais dois anos para disputarem, num processo 
limpo e sincero, novas eleições. Sabem que não gozam da 
confiança do povo brasileiro e querem apear a presidente 
eleita antes do tempo para ocuparem seu ambicionado 
lugar. Aliás, este lugar já foi disputado em 2014 e não 
conseguiram conquistá-lo. Ambição tão grande que não 
hesitam em trocar 6 por meia dúzia, isto é, trocar Dilma 
pela dupla funesta Temer/Cunha. Muitos dos deputados 
votantes afrontaram o presidente da Câmara e acenaram 
com a possibilidade de ele ser o próximo a sofrer proces-
so semelhante, muito proximamente. Acho difícil. Cunha 
provou que sabe articular muito bem e tem todos os da-
dos que incriminam grande parte do Congresso Nacional 
em suas mãos sebosas. Temer, por sua vez, provou que 
sabe tramar, trair, apunhalar pelas costas. Um nojo aquela 
dupla! “Não dá pra disfarçar,/ Explode coração!”

O Cunha só me lembra aquela personagem dos 
quadrinhos, o Curinga. E o Temer, já muitos o associaram 
à figura pálida de um vampiro que saiu das trevas para 
chupar o sangue dos brasileiros. Ainda Cazuza é quem 
nos fornece o tema: “Grande pátria...eu vou te trair...eu 
vou te trair”...

O milagre que nos prometeram para hoje (de tirar o 
Brasil da crise em que se encontra), logo verão, não acon-
tecerá. Muitos acenaram com uma solução drástica: no-
vas eleições para todos os cargos. Por mais drástica que 
seja, parece-me que é a única solução honesta e verdadei-
ra. Nós colocamos aquelas pessoas nos cargos onde estão. 
Nós é que temos que tirá-los de lá. Não eles próprios, com 
suas tramoias e trocas de cargos e favores.

FOTOS: Reprodução/Intrenet

bailarina, Mora Godoy, que se decla-
rou emocionada, no final da exibição, 
dizendo: ¨...não pedirei mais nada à 
vida. Estou realizada.¨

Este último fato, diferentemente 
dos demais, lembra um flagrante pa-
raibano, pois se trata de uma dança, 
como a de Obama, ocorrido com o go-
vernador João Agripino que, em suas 
peregrinações políticas e administra-
tivas pelo Estado, não fugia aos forrós 
populares, dançando alegremente 
com suas eleitoras.

Em meio às contradanças, o 
governador falou para uma de suas 
parceiras: está gostando, minha filha, 
de dançar comigo, ao que ela respon-
deu: mior não é perciso. Igualmente, 
além de grandes obras em favor do 
Estado da Paraíba, a sua liderança 
se fez com essa sua naturalidade de 
homem público, que deixou seu nome 
como um dos maiores da nossa His-
tória Político-Administrativa. Assim 
comprova a força das fotos e dos fatos 
da sua época.
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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 - Futebol
22h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Romance de 
estreia da escri-
tora inglesa Non 
Pratt, o livro inti-
tulado Encrenca 
(Editora: Verus, 
do Grupo Record, 
308 páginas, R$ 
34,90, com tradu-
ção de Silvia M. C. 
Rezende) chega 
às livrarias brasi-
leiras ainda nes-
te mês de abril. A 
obra é um romance que aborda o tabu da gravidez 
na adolescência e também ressalta a importância 
de uma amizade verdadeira. 

Em comparado com o filme Juno (produção ca-
nadense e norte-americana de 2007, dirigida por 
Jason Reitman), o livro Encrenca enfoca a questão 
da gravidez precoce, mas sem dar tratamento pie-
gas. Nesse sentido, a autora da obra não alivia nas 
doses de realismo ao abordar o preconceito da 
sociedade com uma mãe solteira, principalmente 
quando ela ainda está no colégio, além do difícil 
diálogo com a família e a escolha da mulher sobre 
ter ou não o bebê. 

Na trama do livro, Hannah - que é conhecida 
como a garota mais “fácil” da escola - e Aaron, fi-
lho do professor de História que acabou de ser 
transferido, estudam no mesmo colégio. Quieto, 
sem muitos amigos, ele prefere se manter distan-
te da vida social agitada dos demais alunos.  Já ela 
coleciona relacionamentos rápidos, é espirituosa 
e... fica grávida aos 15 anos. Resistente em revelar 
o nome do pai de seu filho e julgada pelos demais 
estudantes, Hannah encontra em Aaron um porto 
seguro. 

Intercalando as perspectivas, o enredo criado 
por Non Pratt - que fala diretamente aos jovens, 
por meio de uma narrativa honesta e eloquente 
- forma a justaposição perfeita entre os persona-
gens. Hannah e Aaron se complementam e mos-
tram até onde pode ir uma amizade verdadeira. 

Banda Pink Floyd Paraíba trará ao palco 
hoje grandes sucessos do grupo britânico

Literatura em destaque

Em sua quinta edição, o site Ativi-
dade FM realiza hoje na Vila do Porto, 
às 22h, mais uma festa das Noites Psi-
codélicas dessa vez com a presença do 
grupo Pink Floyd Paraíba. A atividade, 
que irá contar com uma discotecagem, 
trará um show especial do álbum 
Wish You Were Here do Pink Floyd. 
Além disso, a banda irá incorporar a 
sua apresentação projeções temáticas, 
que eram marca estampada da banda 
britânica. Os ingressos custam R$ 15 
meia-entrada e R$ 30 inteira. Entretan-
to, quem deixar pra comprar na hora, o 
valor muda para R$ 20 meia-entrada e 
R$ 40 inteira.

Mesmo fazendo um passeio pelo 
disco Wish You Were Here, o grupo 
paraibano também lembrará clássicos 
inesquecíveis como “Another Brick in 
the Wall”, “Time” e “Echoes”. 

Trabalhando a psicodelia e har-
monias em suas apresentações, o Pink 
Floyd Paraíba sempre traz ao palco 
reinvenções das canções clássicas. 
Por ser um grupo que carrega consigo 
uma das obras mais emblemáticas 
do rock progressivo, o álbum marca a 
história dos rapazes paraibanos que 
interpretam os artistas britânicos. 

Juntos há seis anos e fundada 
em 2010, o tributo formado por fãs 
é composto pelos integrantes Rafael 

As 15 editoras brasileiras participantes da Feira Internacional do Livro 
Infantil e Juvenil de Bolonha, realizada de  4 a 7 de abril, obtiveram resultados de 
US$ 470 mil na venda de livros físicos e direitos autorais. O número, que superou a 
estimativa inicial de US$ 300 mil, corresponde aos negócios fechados e à expecta-
tiva para os próximos 12 meses.

A informação é da Câmara Brasileira do Livro (CBL), que organizou a 
participação do País no tradicional Evento italiano, por meio do Projeto Brazilian 
Publishers, que realiza em parceria com a Apex-Brasil. A ação conjunta visa difun-
dir e promover a internacionalização da produção editorial.

Fomento

Lyra (voz e violão), Eduardo Filho 
(guitarra), Marcos Vasconcelos (gui-
tarra), Heitor Zamboni (baixo e voz), 
Ricardo Pessoa (teclados) e Silvio 
Pires (bateria).

Segundo o vocalista e baixista da 
banda, Heitor Zamboni, constante-
mente novas músicas são adicionadas 
e elementos novos são incorporados. 
Tudo isso para aproximar o fã ao que 
um dia foi o grupo original inglês. “A 
Pink Floyd nos oferece uma fonte ines-
gotável de possibilidades artísticas e 
é impossível não querer compartilhar 
isso com outros fãs da banda”, afirmou 
com convicção Heitor Zamboni.

O 9º álbum de estúdio do Pink 
Floyd é uma verdadeira obra concei-
tual idealizada por Roger Waters. Em 
suas cinco músicas, o álbum versa 

Feira de Bolonha

Lucas Silva
Especial para A União

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

sobre o tema central da ausência.
Idealizado e gravado 2 anos após 

o lançamento do consagrado Dark 
Side of the Moon, o CD nasce em um 
ambiente que confrontava a falta de 
concentração, a desmotivação e o 
desânimo da banda com as pressões 
da gravadora por algo novo - além da 
ausência de seu ilustre ex-integrante 
Syd Barret.

A capa, idealizada por Storm 
Thorgerson, é inspirada na ideia de 
que as pessoas tendem a esconder 
seus verdadeiros sentimentos, pelo 
medo de “se queimarem”. O termo 
“burned” era bastante utilizado na 
língua inglesa como uma gíria no 
campo dos negócios: quando se cede, 
aceitando algo por pressão ou por 
obrigação, está se queimando. 

FOTOS: Divulgação

ZOOTOPIA: ESSA CIDADE É O BICHO (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 108 min. Classificação: livre. 
Direção: Byron Howard e Rich Moore. Com Ginnifer Goo-
dwin, Jason Bateman e Idris Elba. Sinopse: Judy Hopps 
é a pequena coelha de uma fazenda isolada, filha de 
agricultores que plantam cenouras há décadas. Mas ela 
tem sonhos maiores: pretende se mudar para a cidade 
grande, Zootopia, onde todas as espécies de animais 
convivem em harmonia, na intenção de se tornar a 
primeira coelha policial. Judy enfrenta o preconceito e 
as manipulações dos outros animais, mas conta com a 
ajuda inesperada da raposa Nick Wilde, conhecida por 
sua malícia e suas infrações. A inesperada dupla se 
dedica à busca de um animal desaparecido, descobrindo 
uma conspiração que afeta toda a cidade. CinEspaço4: 
14h e 16h10 (DUB). Manaíra2: 14h e 18h45 (DUB). 
Manaíra4: 19h40 (DUB). Manaíra6/3D: 13h, 15h30 e 
18h05 (DUB). Manaíra7/3D: 13h40 e 19h05 (DUB). 
Mangabeira2: 13h30 e 16h (DUB). Mangabeira4/3D: 
14h, 16h30 e  20h (DUB). Tambiá5/3D: 14h, 16h10, 
18h20 e 20h30 (DUB).

BATMAN VS SUPERMAN - A ORIGEM DA JUSTIÇA (EUA 
2016). Gênero: Ação.  Duração: 151 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry 
Cavill e Jesse Eisenberg. Sinopse: Após os eventos 
de O Homem de Aço, Superman (Henry Cavill) divide 
a opinião da população mundial. Enquanto muitos 
contam com ele como herói e principal salvador, 
vários outros não concordam com sua permanência 
no planeta. Bruce Wayne (Ben Affleck) está do lado 
dos inimigos de Clark Kent e decide usar sua força de 
Batman para enfrentá-lo. Enquanto os dois brigam, 

porém, uma nova ameaça ganha força. CinEspaço3/3D: 
14h30, 17h30 e 20h30 (LEG). Manaíra5/3D: 13h45, 
17h, 20h15 e 23h30 (LEG). Manaíra9/3D: 12h30, 
19h  (DUB) e 15h45 e 22h15 (LEG). Manaíra10/3D: 
14h45, 18h e 21h15 (LEG). Mangabeira1/3D: 12h30, 
15h45, 19h  (DUB) e 22h15 (LEG). Mangabeira5/3D: 
14h30, 18h (DUB) e 21h30 (LEG). Tambiá4: 14h20, 
17h20 e 20h20 (DUB). Tambiá6/3D: 14h30, 17h30 
e 20h30 (DUB).

A BRUXA (EUA 2016). Gênero: Terror. Duração: 92 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Robert Eggers. Com 
Anya Taylor Joy, Ralph Ineson e Kate Dickie. Sinopse: 
Nova Inglaterra, década de 1630. O casal William e 
Katherine leva uma vida cristã com suas cinco crianças 
em uma comunidade extremamente religiosa, até 
serem expulsos do local por sua fé diferente daquela 
permitida pelas autoridades. A família passa a morar 
num canto isolado, à beira do bosque, sofrendo com 
a escassez de comida. Um dia, o bebê recém-nascido 
desaparece. Teria sido devorado por um lobo? Seques-
trado por uma bruxa? Enquanto buscam respostas 
à pergunta, cada membro da família seus piores 
medos e seu lado mais condenável.  Tambiá1: 16h45 
e 20h45 (DUB).

A SÉRIE DIVERGENTE: CONVERGENTE (EUA 2016). Gênero: 
Ficção Científica. Duração: 121 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Robert Schwentke. Com Shailene 
Woodley, Theo James e Ansel Elgort. Sinopse: Após 
a mensagem de Edith Prior ser revelada, Tris, Quatro, 
Caleb, Peter, Christina e Tori deixam Chicago para 
descobrir o que há além da cerca. Ao chegarem lá, 

eles descobrem a existência de uma nova sociedade. 
Manaíra6: 20h30 (DUB).  Manaíra7: 16h15 e 21h50h 
(LEG).  Mangabeira4: 22h30 (DUB). Tambiá3: 14h, 
16h20, 18h40 e 21h (DUB).

KUNG FU PANDA3 (EUA 2016). Gênero: Animação. Dura-
ção: 95 min. Classificação: livre. Direção: Jennifer Yuh, 
Alessandro Carloni. Com Jack Black, Dustin Hoffman 
e Kate Hudson. Sinopse: O sumido pai de Po resolve 
visitar o filho e levá-lo para uma reunião familiar. 
No meio da confraternização, no entanto, o panda 
guerreiro é surpreendido por um espantoso vilão e 
recorre aos velhos amigos para treinar os moradores 
locais a fim de combater o ser malvado.  Manaíra3: 
12h45 e 15h15 (DUB). 

O JOVEM MESSIAS (EUA 2016). Gênero: Ficção Científica. 
Duração: 121 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Cyrus Nowrasteh. Com Adam Greaves-Neal, Sean 
Bean e Vincent Walsh. Sinopse: Aos sete anos, Jesus 
vive com sua família em Alexandria, Egito, onde eles 
fugiram para evitar o massacre de crianças pelo Rei 
Herodes de Israel. Jesus sabe que seus pais, José e 
Maria, mantêm segredos sobre seu nascimento e o 
tratamento que o faz diferente de outros garotos. 
Seus pais, porém, acreditam que ainda é cedo para 
lhe contar a verdade de seu milagroso nascimento 
e seu propósito. Com a morte do Rei, eles resolvem 
voltar para sua terra natal, Nazaré, sem saber que o 
herdeiro do trono, o novo rei, é como seu pai e está 
determinado a matar Jesus, ao mesmo tempo em que 
ele descobre a verdade sobre a sua vida. Manaíra8: 
21h50 (LEG).

n Evento: Noites Psicodélicas: espe-
cial Wish You Were Here do Pink Floyd 
n Data: hoje
n Hora: 22h
n Local: Vila do Porto
n Ingressos: R$ 15 meia-entrada e R$ 
30 inteira, porém na hora o valor au-
menta para R$ 20 meia e R$ 40 inteira

Serviço

Rafael Lyra, Eduardo Filho e Heitor Zamboni são alguns dos integrantes do grupo



Sétima Arte

FOTOS: DivulgaçãoA UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 20 de abril de 2016

As intrigas do poder é o título do ro-
mance histórico com o qual o jovem - 20 
anos de idade - estudante de Direito da 
Universidade Estadual da Paraíba, Tito 
Lívio Cabral Renovato estreia na literatu-
ra. O lançamento da obra - que tem 258 
páginas, custa R$ 45 e é publicada pela 
Editora Multifoco - acontece hoje, a par-
tir das 16h30, no Museu de Arte Popular 
da Paraíba, (MAPP), mais conhecido como 
o Museu dos Três Pandeiros e pertencen-
te à própria UEPB. “Espero que o público 
possa gostar do livro”, confessou para o 
jornal A União o autor, ao falar sobre sua 
expectativa como escritor iniciante, que 
pretende continuar paralelamente à car-
reira na área da diplomacia. 

O romance de Tito Lívio Cabral Reno-
vato - que nasceu em 1995, em Boqueirão, 
cidade localizada na região do Cariri do 
Estado e espera concluir o curso em 2017 
- se passa no ano de 1957, na Vila de Car-
noió. Na madrugada de 18 de janeiro, dias 
após a inauguração de um dos maiores 
açudes da Paraíba pelo presidente Jusce-
lino Kubitschek, o senador e líder do go-
verno, coronel Napoleão Lins de Viseu, e 
seu genro, o deputado estadual Olavo de 
Medeiros Borba, são assassinados.

Nesta obra de ficção, a imprensa na-
cional trata a tragédia como sendo um 
crime político arquitetado pelos inimigos 
do senador, ferrenho defensor da reforma 
agrária. Nicolau, neto do coronel, jura in-
vestigar os crimes, o qual o levará a revelar 
segredos de família. Ele tentará conciliar 

Aluno de Direito estreia na literatura e 
lança hoje, no MAPP, romance histórico

livrO

Em comemoração ao Dia do 
Índio (19 de abril), o Tintin Ci-
neclube celebra, nesta semana, 
a cultura indígena e exibe hoje, 
a partir das 19h30, no Cine 
Bangüê do Espaço Cultural, 
em João Pessoa, uma seleção 
de quatro curtas-metragens 

contemporâneos, totalizando 70 minutos de 
duração, que abordam a questão da existên-
cia das tradições indígenas no atual cenário 
cultural. A sessão é gratuita para o público 
e a Classificação Indicativa é Livre. “Em um 
contexto em que as raízes tradicionais e as 
influências ocidentais tecem novos modos 
de existência, valores e representações 
culturais, a produção da imagem fílmica se 

transforma em um instrumento de preser-
vação da memória, resistência cultural, e de 
novos modos de subjetivação e afirmação 
social dos povos indígenas”, ressaltou a 
organização do evento.

Mbyá Reko Pyguá, a luz das palavras 
(documentário, 19’, 2012, Brasil), de Kátia 
Klock e Cinthia Creatini da Rocha, é um dos 
filmes selecionados para exibição nesta 
noite. A produção mostra a sensibilidade do 
povo guarani em educar as crianças e que 
permanece viva, apesar das influências da 
sociedade contemporânea. Mas os caminhos 
e esforços dos líderes espirituais e profes-
sores indígenas são marcados por dilemas, 
buscas, encontros e desencontros. O regis-
tro foi todo gravado em Guarani, na Aldeia 
Yynn Moroti Wherá, em Biguaçu, Santa Ca-
tarina, localizada na região Sul do Brasil, e 
comprova a espiritualidade, simplicidade e 

verdade, palavras que traduzem “a luz” dos 
guaranis no seu processo de educação.

Outra atração é o curta intitulado Priara 
Jô. Depois do ovo, a guerra (doc, 15’, 2008, 
Brasil), de Komoi Panará. O filme traça um 
panorama dos Jogos, idealizado por Carlos 
Terena, como esforço do resgate, celebração 
e preservação da cultura indígena. A pro-
dução constrói uma visão sobre a prática 
esportiva, a beleza dos povos, a força de 
suas culturas, os costumes indígenas, as 
diversas línguas, suas danças, suas músicas 
e seus cantos, pinturas, a ornamentação 
para os jogos, a emoção de ver e participar 
do evento, no intuito de buscar mostrar de 
perto as tradições e curiosidades do uni-
verso indígena, num verdadeiro mergulho 
cultural e antropológico. Mais uma pro-
dução na mesma linha narrativa é o docu-
mentário intitulado Jogos Indígenas (24’, 

2013, Brasil), de Thiago Frade e Alexandre 
Magno. A última atração da programação é 
A Última Fronteira (doc, 15’, 2012, SP), de 
Diogo Faggiano, cuja trama relata que algo 
se perdeu na Sumatra Ocidental. 

Filmes exibidos abordam a existência das tradições dos índios na atualidade
Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Escritor revelou que despertou o interesse pela escrita ouvindo histórias contadas por seus pais

Toninho Borbo é reconhecido pela musicalidade

Toninho Borbo mostra 
“Contempocanto” no 
projeto Quartas Acústicas 

O Projeto Quartas Acústicas apresenta 
neste dia 20, o show “Contempocanto”, com 
o cantor Toninho Borbo. Ele irá apresentar 
músicas que o acompanham desde o início da 
carreira, em 2003, até os dias atuais. 

O show tem início às 20 horas, na Sala 
Paulo Pontes, no Teatro Municipal Severino 
Cabral, em Campina Grande. Os ingressos 
estão à venda antecipados ao preço único de 
dez reais, e no dia do show custarão R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (meia-entrada). 

Nesta apresentação do Projeto Quartas 
Acústicas, Toninho mostrará o lado do com-
positor. “São músicas que caem bem com o 
estilo voz e violão, com o clima intimista. 
Alguns sons de outros artistas, como Chi-
co Buarque, Chico César e Caetano Veloso, 
eu curto tocar. Então eu mesclei as minhas 
músicas às desses grandes nomes da mú-
sica popular brasileira para montar o Con-
tempocanto”, disse.

O Projeto Quartas Acústicas faz parte da 
programação do Teatro Municipal Severino 
Cabral, acontece todas as quartas-feiras, na 
Sala Paulo Pontes. Geralmente, apresenta no-
mes da música autoral da cidade e do Estado. 

n Evento:  Tintin Cineclube
n Programação: Filmes com abordagem indígena
n Data: Hoje
n Hora: 19h30
n Local: Cine Bangüê do Espaço Cultural, em João Pessoa
n Endereço: Rua Abdias Gomes de Almeida, no 800, Tam-
bauzinho    
n Entrada: Gratuita
n Classificação Indicativa: Livre
n Realização: Tintin Cineclube
n Apoio: Fundação Espaço Cultural da Paraíba e Conselho 
Nacional de Cineclubes (CNC)

Serviço

seu dever com a conquista de sua amada, 
a professora Constança, também dispu-
tada por seu rival, Apolônio Torreão. Os 
ingredientes que movimentam a ação - 
mistério, romances conturbados, inveja, 
disputas políticas... - tornam o enredo es-
crito por Tito Lívio Cabral Renovato, que 
também é aluno do curso de extensão 
de Alemão da Universidade Estadual de 
Campina Grande (UFCG), uma mescla de 
ficção e realidade. 

A decisão de ser escritor surgiu em 
Tito Lívio no próprio ambiente familiar, 
pois costumava ouvir histórias contadas 
por seus pais. “Isso foi estimulando a 
minha criatividade”, disse ele. Por isso, 

o talento para as letras aflorou cedo. 
Aos 8 anos, o então garoto escreveu sua 
primeira literatura de cordel, exposta 
na escola. No ano seguinte, começou 
seus estudos em francês, em Campi-
na Grande. Aos 10 anos, escreveu sua 
primeira peça de teatro, encenada em 
sala de aula. É autor dos contos Retrato 
Revelado e O cadeado, publicados pela 
Amazon no formato ebook para Kindle, 
bem como escreveu artigos científicos, 
nas áreas de Direito Constitucional e Di-
reito e Literatura, publicados em revis-
tas acadêmicas no Brasil e no Uruguai. 
E garantiu já ter material para iniciar a 
produção de outro livro. 

Cenas de “A última 
fronteira”. “Mbyá 
Reko Piguá” e 
“Priara Jô. Depois 
do ovo, a guerra”

Celebração à
cultura indígena



Protocolo: 2016 - 020504
Responsavel.: JOSICLEIDE DO N C LIMA
CPF/CNPJ: 000789414-74
Titulo: DUP VEN MER INDR$131,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019939
Responsavel.: JULIO CELSO DE OLIVEIRA E SOUZA
CPF/CNPJ: 007607332/0001-88
Titulo: DUP VEN MER INDR$214,17
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019931
Responsavel.: JULIO CELSO DE OLIVEIRA E SOUZA
CPF/CNPJ: 007607332/0001-88
Titulo: DUP VEN MER INDR$228,06
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019942
Responsavel.: KEYNES CARNEIRO CORRETORA 
E ADM DE
CPF/CNPJ: 070109970/0001-05
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020218
Responsavel.: MARIA DE FATIMA ANDRADE DANTAS
CPF/CNPJ: 188846364-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.266,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018794
Responsavel.: MOISES SEVERIANO DA SILVA 
014647764
CPF/CNPJ: 020847217/0001-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 99,04
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020330
Responsavel.: PANIFICADORA MZ LTDA-ME
CPF/CNPJ: 015610502/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$176,23
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 023827
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES - ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$725,99
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020321
Responsavel.: SUENIA FIRMO DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 019836190/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.599,67
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020402
Responsavel.: FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR
CPF/CNPJ: 006265304/0001-67
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$5.000,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020405
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 090434824-55
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.684,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020510
Responsavel.: JERSON SANTOS DE MORAES
CPF/CNPJ: 090348774-85
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.377,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020511
Responsavel.: MARIA ANA DE JESUS
CPF/CNPJ: 219754774-72
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.428,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020487
Responsavel.: DIOGO AVELINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 083280504-12
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.580,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020506
Responsavel.: FLAVIANO REGES LIBERALINO
CPF/CNPJ: 011894058/0001-42
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.602,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020478
Responsavel.: MARIA ANTONIETA GOUVEIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 185736118-04
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.517,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020521
Responsavel.: NATIVA COMUNICACOES LTDA ME
CPF/CNPJ: 009005418/0001-66
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$7.369,45
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020451

Em razao de que os supracitados devedores nao 
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito as razoes que 
tem, neste1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa 
No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a 
partir desta data,sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,20/04/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 
009967
CPF/CNPJ: 019484271/0001-98
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.663,18
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020101
Responsavel.: ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 
009967
CPF/CNPJ: 019484271/0001-98
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.499,47
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020112
Responsavel.: BERTA CONST E IMPERMEABILIZA-
CAO LTD
CPF/CNPJ: 003186531/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$558,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017962
Responsavel.: BERTA CONST E IMPERMEABILIZA-
CAO LTD
CPF/CNPJ: 003186531/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$304,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018983
Responsavel.: BRENO LEONARDI BATISTA FONTES
CPF/CNPJ: 076446484-10
Titulo: DUP PRES SER INR$310,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020205
Responsavel.: CONSTRUTORA O&M LTDA
CPF/CNPJ: 013744018/0001-40
Titulo: DUP VEN MER INDR$215,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019597
Responsavel.: CZAR PIZZARIA DELIVERY LTDA ME
CPF/CNPJ: 021553486/0001-65
Titulo: DUP VEN MER INDR$434,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018746
Responsavel.: DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO
CPF/CNPJ: 024133584-12
Titulo: INDIC DUPLICATAR$220,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019473
Responsavel.: GIAFRANCO EVERTON PEREIRA 
DE QUEIRO
CPF/CNPJ: 050971984-84
Titulo: DUP PRES SER INR$310,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020199
Responsavel.: HELOINA MENEZES DA SILVA
CPF/CNPJ: 096307674-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$142,36
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 019948
Responsavel.: IZA MONICA DA SILVA VIEIRA 88630404
CPF/CNPJ: 022273743/0001-78
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.889,65
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020170
Responsavel.: IZABEL AMELIA B P RAMALHO
CPF/CNPJ: 014541834-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020186
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 0220511
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$682,21
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020727
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$6.903,03
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020770
Responsavel.: PROSELE - PROJETOS E SERVICOS 
ELETR
CPF/CNPJ: 003221153/0001-57
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$5.316,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020423
Responsavel.: PROSELE - PROJETOS E SERVICOS 
ELETR
CPF/CNPJ: 003221153/0001-57
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.833,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020424
Responsavel.: QG COMERCIO DE MATERIAL DE CON
CPF/CNPJ: 009342055/0001-54
Titulo: DUP VEN MER INDR$809,48
Apresentante: BANCO DAYCOVAL S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020781
Responsavel.: SUZANA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 086040194-48
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.663,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF

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

EDITAL DE LOTEAMENTO
O Bel. Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro de Imóveis da Zona Sul, da Comarca 

desta Capital, por virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos os interessados que a requerimento da 
empresa JPA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, edito o Edital do Empreendimento denomi-
nado “LOTEAMENTO GEISEL RESIDENCE” – bairro “PLANALTO DA BOA ESPERANÇA”, nesta 
capital, em zona urbana, com uma área total de 28.821,00m², distribuídos em 03 (treis) quadras 
de nºs 07, 08 e 09; Quandra 07, distribuida da seguinte forma: Lote 156 com 2.163,25m² destinado 
a Equipamentos Comunitários, e Lote 224 com 4.680,45m² destinado a Área Verde; Quadra 08, 
distribuida da seguinte forma: 07(sete) lotes residenciais de nºs 030, 050, 075, 095, 115, 135 e 
157; Quadra 09, distribuida da seguinte forma: 07(sete) lotes residenciais de nºs 040, 060, 080, 
112, 132, 152 e 197, de propriedade da Empresa JPA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 
inscrita no C.N.P.J./MF. sob o nº 10.921.804/0001-87; objeto da matricula nº 106474, conforme 
documentação necessária planta aprovada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, em data de 
15/08/2013, alvará de licença de aprovação expedido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, em 
02/02/2016, sob nº 2016/000155, expedido através do processo 2010/099408, e demais documen-
tações exigidas pelo art. 18 da Lei 6.766/79 (arquivadas). E, para que chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se este edital que será publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal local, por três 
dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n.º 6.766/79. Eu, Bel. 
Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro de Imóveis e Anexos, editei o presente e subscrevi. 
João Pessoa, 19 de abril de 2016.  

João Batista Rodrigues
Escrevente Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 44/2016, Processo nº 306/2015, PP/SRP nº 005/2016 Contratante: Fundo Municipal 

de Saúde CNPJ: 08.694.222/0001-63 Contratado: CRM Comercial LTDA CNPJ: 04.679.119/0001-
93 Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente destinados à atenção básica junto à 
Secretaria de Saúde do Município. Valor: R$ 151.060,00 ( Cento e cinquenta e um Mil e sessenta 
Reais). Dotação Orçamentária: 02.101-10.302.1617.1015-10.301.1603.2046-10.301.2605.2051  Vi-
gência: Até 31/12/2016 Fundamentação legal: Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002. 
Data da assinatura: 11/04/2016.

Jacinto Carlos de Melo
Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.035/2016
OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de refeições 

preparadas almoço, tipo quentinhas, para atender as necessidades da secretaria de assistência 
social - semas. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E JO-
SIVAN SILVA-ME VALOR: R$ DE R$ 114.000,00(CENTO E QUATORZE MIL REAIS) LICITAÇÃO: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.001/2016/CPL/SEMAS FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL 
10.520/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 244 1019 2205,08 244 1021 2213, 08 244 1019 
2204, 08 244 1018 2195, 08 243 1018 2191 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 FONTE 029 
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2016, SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E JOSIVAN SILVA DATA 
DA ASSINATURA: 18 DE ABRIL DE 2016.

Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

Rua Virgeneo Veloso Borges, S/N, Lotes 22 e 23, Jardim Miritânia, Santa Rita-PB
CEP 58300-410 E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 057/2016. Processo nº 102/2016. Adesão ao Sistema de Registro de Preços nº 

007/2016. Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Contratada: F & A Gráfica e Edi-
tora Ltda. CNPJ: 03.705.891/0001-70. Objeto: Aquisição de material gráfico. Valor: R$: 86.240,00 
(Oitenta e seis mil duzentos e quarenta reais). Vigência: Até o final do exercício financeiro de – 
31/12/2016. Fundamentação legal: Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/2001 e no Art. 9º do Decreto 
nº 5.717/2006. Dotação Orçamentária: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Data da assinatura: 
18 de Abril de 2016.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

Rua Virgeneo Veloso Borges, S/N, Lotes 22 e 23, Jardim Miritânia, Santa Rita-PB
CEP 58300-410 E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 058/2016. Processo nº 102/2016. Adesão ao Sistema de Registro de Preços nº 

007/2016. Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Contratada: Grevy Serviços Gráficos 
e Comércio Ltda. CNPJ: 19.407.083/0001-66. Objeto: Aquisição de material gráfico. Valor: R$: 
394.537,40 (Trezentos e noventa e quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta centavos). 
Vigência: Até o final do exercício financeiro de – 31/12/2016. Fundamentação legal: Art. 8º do Decreto 
Federal nº 3.931/2001 e no Art. 9º do Decreto nº 5.717/2006. Dotação Orçamentária: Prefeitura 
Municipal de Santa Rita/PB. Data da assinatura: 18 de Abril de 2016.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA GERALDO ARAÚJO TECIDOS LTDA
PROCESSO Nº 0032030-18.2015.8.17.0001 – SEÇÃO A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA EMPRESA GERALDO 
ARAÚJO TECIDOS LTDA – Em recuperação judicial, processo nº 0032030-18.2015.8.17.0001 – 
Seção A – A Doutora Ana Paula Lira Melo, Juíza de Direito 25ª Vara Cível, no exercício cumulativo 
desta 24ª Vara Cível da Comarca da Capital – Seção A, Estado de Pernambuco, pelo presente 
EDITAL, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que ficam convocados todos os credores da GERALDO 
ARAÚJO TECIDOS LTDA para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral a ser realizada 
no dia 09 de maio de 2016, das 09:00 horas às 13:00 horas, no auditório do Empresarial Isaac 
Newton, localizado na Av. Agamenon Magalhães, nº 4779, Ilha do Leite, Recife – PE, CEP 50070-
160, em primeira convocação, ocasião em que a assembleia será instalada com a presença de 
credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, caso 
não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a assembleia, em 
segunda convocação, a ser realizada no mesmo local e horário, no dia 16 de maio de 2016, a qual 
será instalada com a presenta de qualquer número de credores. A Assembleia ora convocada tem 
como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, rejeição 
ou modificação do plano de recuperação; b) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses 
dos credores. Os credores poderão obter cópia do plano de recuperação a ser submetido à deli-
beração da assembleia mediante consulta aos autos no 24º Ofício Cível, nesta Capital. O credor 
poderá ser representado na AGC por mandatário ou representante legal, sendo indispensável o 
cumprimento do disposto no Art. 37, § 4º, da Lei 11.101/05, no prazo lá determinado (24 horas antes 
da data). Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados dos termos do Art. 
37, §§ 5º e 6º, inciso I da Lei 11.101/05. Local disponível para entrega de documentos: escritório 
do Administrador Judicial, Dr. Marcelo Paes Barreto de Almeida, sito à Avenida Antônio de Góes, 
nº 60, Conjunto 16-F, salas 701 a 705, 07º andar – JCPM Trade Center – Pina, Recife-PE (CEP: 
51010-000), no horário compreendido entre 09:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h (FONE: 81 
2122-3156) – (email: marcelo@diligence.adm.br). E, para que produza seus efeitos de direito, será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. OBS: Republicado por haver 
saído com incorreções. Recife, 08/04/2016. A) Lúcio Roberto de Carvalho Paes de Andrade, Chefe 
de Secretaria. A) Dra. Ana Paula Lira Melo, Juíza de Direito.

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito as Procurações 

Públicas lavradas nos Livros 691, às fls. 77, em data de 01/10/2015 e Livro 694, às fls. 73, em data 
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 REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 14:30 horas do dia 03 de Maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 19 de Abril de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 00001/2016, que objetiva: Alienação 
de imóveis urbanos - oito lotes de terrenos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: EDINALDO DA SILVA NAVARRO JÚNIOR - R$ 74.900,00; JOÃO 
DANTAS BATISTA - R$ 49.500,00.

Sapé - PB, 18 de Abril de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00012/2016, com o objeto contratação de empresa ou pessoa físicapara os serviços 
de engenharia como: elaboração de projeto básico, boletim de medição, acompanhamento de obras 
inclusive de convênios, contratos de repasse (caixa econômica federal), elaboração de planilhas 
orçamentária, termo recebimento de obra parcial e definitivo e fiscalização em geral de toda e 
qualquer obra realizada no município, conforme edital e HOMOLOGO o seu objeto a pessoa física: 
JOSÉ GAUDENCIO ALVES DINIZ – CPF Nº 301.403.404-59, vencedor com o valor global de R$ 
26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais) e valor mensal de R$ 3.350,00 (três mil e trezentos 
e cinquenta reais), conforme analise da carta proposta apresentada.  

Ibiara - PB, 19 de Abril de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público que estará realizando nova 

reunião para a continuidade dos trabalhos da licitação em epígrafe – JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS DE PREÇOS, das empresas habilitadas na citada licitação, às 15h00min do dia 26 de Abril de 
2016, no mesmo local da primeira reunião. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 18 de Abril de 2016
PATRÍCIA BORGES DE MEIRELES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Aquisição de Medicamentos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA SALUTTE 
LTDA ME - R$ 332.180,40; FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSPITALARES LTDA 
- ME - R$ 13.568,00; KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - R$ 27.550,00.

Cuitegi - PB, 06 de Abril de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE 7.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00047/2014
OBJETO: Execução dos serviços de Manutenção e Reforma do Mercado Público de Cuitegi/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 – Lei Federal 8.666/93 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS – Con-
trato nº 00047/2014 - Tomada de Preços nº 00001/2014. VIGÊNCIA: 03 (três) meses de 07/03/2016 
até 07/06/2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e L Y CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI - ME. DATA DE ASSINATURA: 04/03/2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

 EXTRATO DE 7.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00091/2013
OBJETO: Execução dos serviços de construção da Unidade Básica de Saúde - PSF II, com área 

coberta de 351,97m², localizado no Conjunto Habitacional Roberto Paulino, município de Cuitegi/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 – Lei Federal 8.666/93 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS 
– Contrato nº 00091/2013 - Tomada de Preços nº 00001/2013. VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, 
a contar de 30/03/2016 até 27/07/2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi 
e L Y CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME - 7.º Termo Aditivo ao CT Nº 00091/2013 – DATA 
DE ASSINATURA: 04.03.16.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Medicamentos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

00005/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE CUITEGI/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
- SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) - 40.000 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - 10.301.0004.2061 - ELEMENTO DE DESPESA: 339032 - MATERIAL, BEM OU SER-
VIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; 40.001 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 
- 10.301.0004.2075 - ELEMENTO DE DESPESA: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00019/2016 - 07.04.16 - DISTRIBUIDORA 
SALUTTE LTDA ME - R$ 332.180,40; CT Nº 00020/2016 - 07.04.16 - FARMAGUEDES COM DE 
PROD FARM MED E HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 13.568,00 e CT Nº 00021/2016 - 07.04.16 
- KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - R$ 27.550,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2016
Resultado de julgamento da fase de habilitação
Execução de obra de construção de uma creche pro infância tipo 2, no município de malta., ante 

as condições estabelecidas no anexo I e edital
EMPRESAS INABILITADAS: SERRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 14.031.903/0001-44;LP 

CONTRUTORA E LOCADOURA DE MAQUINA; CNPJ: 17.278.993/0001-60;CONSTRUTORA 
F.S. EMPREENDIMENTOS LTDA; CNPJ: 17.615.353/0001-07;CONSTRUTORA J.GALDINO 
EIRELLI-EPP CNPJ: 20.227.311/0001-03;VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-EPP 
CNPJ: 02.750.635/0001-31;SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA; CNPJ: 
03.446.956/0001-00;Constatado a inabilitação ou desqualificação de todos os concorrentes do 
processo de licitação, Tomada de Preços 003/2016, dar-se-á o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
que os licitantes apresentem novos documentados de habilitação “escoimados” dos vícios detec-
tados causadores da inabilitação, nos termos do  § 3º Art. 48, da Lei 8.666/93., sendo que, em não 
havendo recurso ficando marcada a reunião para recebimento desses documentos ate o  dia 29 
de Abril de 2016  ás 08: 30horas, na sala da CPL, no prédio da Prefeitura Municipal de Malta. Os 
autos do processo encontra-se a disposição dos interessados em todos os dias úteis das 08:00 ás 
12:00 horas no prédio da prefeitura.

MALTA – PB  18 DE ABRIL DE 2016
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

PRESIDENTE CPL/PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO VCENCEDOR E DA PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, através da Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para o conhecimento dos interessados, que fica RETIFICADO O VENCEDOR E O 
RESPECTIVO VALOR DA MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR - NSEG CONSTRUÇÕES E INCOP. EIRELI ME.– VALOR 
DA CONTRATAÇÃO: R$ 48.556,84.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 18 de Abril de 2016

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO
Presidente da Comissão 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

“E R R A T A”
A Prefeitura de Livramento/PB, através da suaPresidente da CPL, torna público a errata ao aviso 

de Licitação daTomada de PreçosNº 004/2016, publicado no Diário Oficial/PB (Edição: 16/04/2016/
Pg.28), eno Jornal A União/PB (Edição: 16/04/2016/Pg.26). No campo a onde se LÊ:Contratação 
de empresa do ramo para executar serviços na Construção de 02 salas de aulas na E.M.E.F. Maria 
Salomé de Almeida.,LEIA-SE: Contratação de empresa do ramo para executar serviços na Ampliação 
e na Construção de 02 salas de aulas na E.M.E.F. Maria Salomé de Almeida.

Livramento/PB, 18 de abril de 2016.
Jakeline David de Sousa

Presidente da CPL

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais de limpeza, de higiene pessoal, descartáveis e utensílios domésticos diversos; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CAVALCANTE & CIA LTDA - R$ 
14.582,50; CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - R$ 13.260,00; JOÃO BATISTA 
DA ROCHA RIBEIRO - R$ 42.948,40; MAYER & GUIMARÃES LTDA - R$ 37.503,60.

Sapé - PB, 19 de Abril de 2016
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO

Secretário
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E  HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº291/2015
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016
Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS 

PARA REALIZAR FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDE-
NADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICIPIO.

Tendo em vista que o procedimento licitatório tratado nos autos n° 291/2015, realizado na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, apontou como vencedora do certame a empresa 
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - IBRADHES, CNPJ 
nº 04.762.060/0001-00, valor total de R$ 73.880,00(setenta e três mil, oitocentos e oitenta reais),  
RESOLVO no uso de minha competência e com fulcro no inc. VI do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, de 21 de junho de 1993, HOMOLOGAR e ADJUDICAR todo o procedimento 
licitatório, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, 
nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal. 

Santa Rita, 19 de Abril de 2016.
Severino Alves Barbosa Filho

Prefeito Municipal de Santa Rita 

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

Rua Virgeneo Veloso Borges, S/N, Lotes 22 e 23, Jardim Miritânia, Santa Rita-PB
CEP 58300-410 E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 060/2016. Processo nº 102/2016. Adesão ao Sistema de Registro de Preços nº 

007/2016. Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através do Fundo Municipal de 
Saúde. Contratada: Grevy Serviços Gráficos e Comércio Ltda. CNPJ: 19.407.083/0001-66. Objeto: 
Aquisição de material gráfico. Valor: R$: 529.089,00 (Quinhentos e vinte e nove mil e oitenta e nove 
reais). Vigência: Até o final do exercício financeiro de – 31/12/2016. Fundamentação legal: Art. 8º 
do Decreto Federal nº 3.931/2001 e no Art. 9º do Decreto nº 5.717/2006. Dotação Orçamentária: 
Fundo Municipal de Saúde. Data da assinatura: 18 de Abril de 2016.

Jacinto Carlos de Melo
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 42/2016, Processo nº 306/2015, PP/SRP nº 005/2016 Contratante: Fundo Munici-

pal de Saúde CNPJ: 08.694.222/0001-63 Contratado: Gradual Comércio e Serviços LTDA CNPJ: 
12040718/0001-90 Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente destinados à atenção 
básica junto à Secretaria de Saúde do Município. Valor: R$ 190.290,00 ( Cento e noventa mil, 
duzentos e noventa Reais). Dotação Orçamentária: 02.101-10.302.1617.1015-10.301.1603.2046-
10.301.2605.2051  Vigência: Até 31/12/2016 Fundamentação legal: Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei 
Federal nº 10.520/2002. Data da assinatura: 11/04/2016.

Jacinto Carlos de Melo
Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 43/2016, Processo nº 306/2015, PP/SRP nº 005/2016 Contratante: Fundo Mu-

nicipal de Saúde CNPJ: 08.694.222/0001-63 Contratado: Saúde Médica Comércio  LTDA -EPP 
CNPJ: 01.704.290/0001-17 Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente destinados 
à atenção básica junto à Secretaria de Saúde do Município. Valor: R$ 43.200,00 ( Quarenta e 
três mil e duzentos Reais). Dotação Orçamentária: 02.101-10.302.1617.1015-10.301.1603.2046-
10.301.2605.2051  Vigência: Até 31/12/2016 Fundamentação legal: Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei 
Federal nº 10.520/2002. Data da assinatura: 11/04/2016.

Jacinto Carlos de Melo
Secretário de Saúde

DANIELA GIANELO LOURENÇO CONSTRUÇÕES EIRELI-ME - CNPJ: 17.423.650/0001-42, 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 753/2016 em João Pessoa, 5 de abril de 2016 - Prazo: 1460 dias. Para a 
atividade de: Edificação Residencial Multifamiliar (Bloco D) contendo 06(seis) Unidades Habitacio-
nais e Sistema de Esgotamento Sanitário Individual. Na(o) - R. EUCLIDES NUNES MACHADO, 
LT. 404 - QD. 17 - LOT. QUINT. DE GRAMAME, MUÇUMAGRO Município: JOÃO PESSOA - UF: 
PB. Processo: 2016-001419/TEC/LO-1737

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA,CNPJ sob o nº. 05.482.271/0008-10 torna público que recebeu-
da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Simplificada 
de nº. 104/2016, para a atividade de comércio de atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina 
e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportadora retalhista – 
T.R.R., situado na Rua Presidente João Pessoa, S/N., LOTE 13, SALA 01-A, Centro, Cabedelo – PB, 
CEP: 58.310-000, conforme processo n. 2016.00732-SEMAPA/PMC.
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N031/2016

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a primeira chamada foi DESERTO, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 04/05/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de reagentes, destinado a Secretaria do Estado da Saúde - 
SES/LACEN, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.

REG. CGE Nº - 16-00207-2
João Pessoa, 19 de abril de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação
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Conforme Portaria do Ministério das Cidades nº 595, de 18 de dezembro de 2013, no item 8.3, 
são candidatos aptos a serem beneficiários por substituição, do Programa Minha Casa Minha Vida 
para Municípios abaixo de 50.000 habitantes:

BARRA DE SANTANA
TITULAR
DANIELE DA SILVA DE QUEIROZ
ELIELTON LIMA FREITAS
ERIVANIA SILVA OLIVEIRA
JOSE JAEDSON DOS SANTOS OLIVEIRA
JOSEFA KEZIA ALVES
LAURISE BRASILIANO BARRETO
LUCICLEIDE DE FREITAS BARBOSA
LUCINALVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
MARGARIDA AUDILENE VIEIRA DA SILVA
OTAVIA MARINA BARRETO DE MORAIS

CACIMBAS
TITULAR
SUELY LAURINDO PEREIRA 
 
JACARAÚ 
TITULAR
APARECIDA MORENO MEDEIROS DA SILVA
EDILMA MARIA DA SILVA
EDIVANIA DA COSTA DE OLIVEIRA
JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA
MARIA DAS GRACAS DA SILVA EMIDIO
RISOLENE MANOEL FIRMINO
RITA DE CASSIA FRANCELINO
SUELI DE OLIVEIRA RIBEIRO
TEREZINHA LOPES DA SILVA

JURIPIRANGA
TITULAR
ANA CARLA DA SILVA
ANA CLAUDIA DE PONTES SIPRIANO
ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA
BETANIA ISMAEL DA SILVA
DANIELA MARIA DA SILVA
EDVANIA PEREIRA
JAQUELINE MARIA DA SILVA
JOSEFA BARBOSA DIAS
JOSILENE CIRINO DA SILVA
KATIANE MARIA DA SILVA
LUCIENE EMILIA DA SILVA
MARIA DAS GRACAS DA SILVA
MARIA DAS GRACAS TAVARES
MARIA DAS NEVES DA SILVA
MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO
MARIA JESSICA DA SILVA
ROSA MARIA DE OLIVEIRA
ROZILENE MENDES DOS SANTOS
TATIANE FERREIRA DA SILVA

MULUNGU
TITULAR
LUCIANA DOS SANTOS SILVA

RIACHÃO
TITULAR
BRUNA GISELE AQUINO DE BRITO
ERIVALDA MOURA DA SILVA
GISELIA RIBEIRO DA SILVA
IVANIA SAMARA DA SILVA
JANIELE SOARES DE LIMA
LEONIDA DA CONCEICAO ALVES
LINDALVA JACINTO DA CUNHA
LIVIA HELENA DOS REIS GOMES CAVALCANTE
LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA
MARIA DO CARMO FRANCELINO DA SILVA
MARILIA FRANCA SILVA
SARA MAGNA GREGORIO DA SILVA
VALNEIDE FERREIRA DE ARAUJO

SANTO ANDRÉ
TITULAR
CAMILA GUEDES DE OLIVEIRA
GLACIENE ARAUJO DA SILVA RIBEIRO
JESSICA COSTA NASCIMENTO
JOSEFA MARIA NUNES DA SILVA
KALINA BESERRA RAMOS
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
MARIA DO CARMO GONCALVES DE LIMA
MARIA DO SOCORRO GONCALVES DANTAS
MARIA SALETE COUTINHO BORGES
MARIA SALETE DO ESPERITO SANTO
MARTONIO DINIZ ARAUJO
ROSEMARY MATHIAS DA SILVA
TATIANA MARIA MOREIRA

SÂO VICENTE DO SERIDÒ
TITULAR
ADINA DA SILVA PEREIRA
FABIANA GONALVES DOS SANTOS
MARIA DA LUZ NASCIMENTO DOS SANTOS
MARIA DA PENHA GONCALVES DE MOURA
MARIA ROSANA DE OLIVEIRA LIMA
MARICLEIDE FERREIRA SOARES
VANUSIA MAURICIO DE ALCANTARA

João Pessoa, 18 de abril de 2016. 

RELAÇÃO DE DESISTENTES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - 
OFERTA PÚBLICA
Desistentes Município
Silvana Ferreira da Silva Aguiar
KalenneKeyla Marcelino da Silva Assunção
Josefa Bianca Renally de Sousa Barra de Santana
Débora Queiroz da Silva Bandeira Barra de Santana
Maria José Tavares de Lima Barra de Santana
Elizangela Pereira Diniz Brejo dos Santos
Cleoneide Rufino Pereira do Carmo Cacimbas
Luzitania Mendonça Martins Cacimbas
Nilma Nunes dos Santos Cacimbas
Luciene Felipe do Carmo Cacimbas
Joana Maria da Conceição Itabaiana
Maria Menina Alves da Silva Itabaiana
Luzia Galdino da Silva Jacaraú
Risomar Pereira da Silva Jacaraú
Nivalda Julião de Oliveira Jacaraú
Maria José Silva Joca Claudino
Ivanilda da Silva Cruz Juripiranga
Jacira Luiza da Conceição Mulungu
Maria de Lourdes Farias dos Santos Pocinhos
Lindnalva da Silva Pocinhos
Valdo Ribeiro da Silva Riachão
Josilene Ramos da Silva Riachão
Janeide Ribeiro da Silva Riachão
Aldenice Maria da Silva Santa Cecília
Sebastiana Maria da Silva Santa Cecília
Maria de Fátima de Souza Santa Cecília
Raimunda Dias de Oliveira Santa Cecília
Benedita Maria de Almeida Santa Cecília
Francisca Pereira de Sousa Santa Inês
Gracikelly Paulino da Silva Santo André
Joseane Dantas Gurjão Santo André
Maria Cecília Idalino Pereira Santo André
Vanuza Ferreira da Costa Araújo São José do Sabugi
Maria José da Silva Cruz São José dos Ramos
Jaqueline Maria dos Santos São Vicente do Seridó
Josélia Martins dos Santos São Vicente do Seridó
Maria de Fátima Costa Araújo São Vicente do Seridó
Maria Luciene da Silva São Vicente do Seridó
Claudilene Guedes dos Santos São Vicente do Seridó
João Pessoa, 18 de abril de 2016. 

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS QUE VIERAM A ÓBITO DO PROGRAMA MINHA CASA 
MINHA VIDA - OFERTA PÚBLICA

Óbitos Município
Maria do Rosário Bezerra Pereira Cacimbas
Luiz Carlos Brito dos Santos Cacimbas
Maria de Lourdes da Silva Juripiranga
Manoel Dias de Araújo Juripiranga
Maria do Carmo dos Santos Mulungu
Gilsepe José Messias Santo André
Altina Maria de Almeida São João do Rio do Peixe
Mauricio Domiciano da Costa São José do Sabugi

João Pessoa, 18 de abril de 2016.

RELAÇÃO DE NOVOS CONTRATADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - 
OFERTA PÚBLICA

Novos Contratados Município
Josefa Liandro da Silva Aguiar
Francisca Carlos Agostinho Aguiar
Josicleide Inácia dos Santos Assunção
Luzia Maria da Silva Barra de Santana
Maria Dalva Guedes Bento Brejo dos Santos
Maria das Neves da Silva Itabaiana
Maria José Mendes Itabaiana
Rita de Cássia Francelino Jacaraú
Edvânia da Costa de Oliveira Jacaraú
Sueli de Oliveira Ribeiro Jacaraú
Aurisvania Claudino Santana Joca Claudino
Joselia Maria da Silva Nóbrega Juripiranga
Leda Maria Melo de Oliveira Mataraca
Maria Dalva Martins Mulungu
Robéria Ramos Soares Pocinhos
Ana Carla Pereira Nascimento Pocinhos
Ivanuise Cecília da Conceição Santa Cecília
Maria Francisca da Silva Cândido Santa Cecília
Maria Tatiane Diniz Santa Cecília
Maria Dias Silvestre Santa Cecília
Maria Maksuenia da Silva Santa Inês
Martônio Diniz Araújo Santo André
Maria Salete do Esperito Santo Santo André
Camila Guedes de Oliveira Santo André
Maria Damiana de Souza Bezerra São José do Sabugi
Sônia Maria da Silva São José dos Ramos

João Pessoa, 18 de abril de 2016.

RELAÇÃO DE NOVOS CONTRATADOS POR ÓBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA 
VIDA - OFERTA PÚBLICA

Novos Contratados por Óbito Município
José Jaedson dos Santos Oliveira Barra de Santana
Josefa Barbosa Dias Juripiranga
Luciana dos Santos Silva Mulungu
Jéssica Costa Nascimento Santo André
João Pessoa, 18 de abril de 2016. 

Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016
Registro CGE Nº 16-00075-5

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016, que após análise detalhada nas 
documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação 
em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 e 14.0, considera classificadas as Empresas 
na seguinte ordem: 1º lugar: ECOMAQ – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS EIRELI 
(EPP) - R$ 435.537,36; 2º lugar: BERTA CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA (EPP) – 
R$ 461.116,39 e 3º lugar: A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA (EPP)-R$ 495.863,83.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. 
João Pessoa, 19 de abril de 2016.

Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO COM EXCLUSÃO DO ITEM 01
PROCESSO Nº 23.02.15.523 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015
DATA DE ABERTURA: 04/05/2016 - ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 16-00111-5
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO E BOLSAS ESTÉREIS PARA O 

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN/PB.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação 
acima, COM EXCLUSÃO DO ITEM 01, APÓS JULGAMENTO PROCEDENTE DE IMPUGNAÇÃO 
à especificação no Termo de Referência. O segundo Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/
licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 
8.666/1993. Fonte de recursos: 160 – Convênio FINLACEN. Consultas com a Pregoeira e a sua 
Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3218-
7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.

João Pessoa, 19 de abril de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial/Presidente da CPL/SES/PB
Matrícula nº 170.333-1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.002/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.14.002/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna públi-
co para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão PresencialNº 
2.14.002/2016, realizado no dia 05 de abril de 2016 às 10:00 horas, que tem como OBJETO A 
OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 
PNEUS DAS CAÇAMBAS E CAMINHÕES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 
E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
conforme especificações do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.14.005/2016, no dia 06 de maio de 2016 às 10:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 19 de abril de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2.14.002/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas 
do dia 24 de maio de 2016, licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob Nº 2.14.002/2015, tipo 
MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, tendo como OBJETO A EXECU-
ÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS: BELA VISTA, PEDREGAL, 
VERDEJANTE, SÃO JANUÁRIO, DINAMÉRICA, SANTA ROSA, BODOCONGÓ, SEVERINO CA-
BRAL, RAMADINHA, PRATA, TAMBOR, JARDIM AMÉRICA, VILA DOS TEIMOSOS E CONJUNTO 
ANTONIO MARIZ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital e 
demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, 528, Bairro São 
José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 19 de abril de 2016.
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2.14.003/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas 
do dia 25 de maio de 2016, licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob Nº 2.14.003/2015, tipo 
MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, tendo como OBJETO A EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS: CIDADES, MIRANTE, CATOLÉ 
DE ZÉ FERREIRA, SONHO MEU, GRANDE CAMPINA, CUITÉS, PALMEIRA, ALTO BRANCO E 
CONJUNTO COLINA DO OESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍ-
BA. O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 19 de abril de 2016.
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 
27 de maio de 2016, licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sobNº 2.08.001/2016, tipo MENOR 
PREÇO, tendo como OBJETO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO NAS VIAS URBANAS: 
AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA (TRECHO: ROTATÓRIA/RUA JOÃO ALVES DA 
SILVA-LADO DIREITO), RUA JOÃO ALVES DA SILVA (TRECHO: AV. JUSCELINO KUBISTCHEK/ 
RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO) E RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO (TRECHO: RUA JOÃO ALVES 
DA SILVA/ RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA), NO BAIRRO ACÁCIO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO 
DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à rua Dr. João Moura, 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 19 de abril de 2016.
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 
30 de maio de 2016, licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sobNº 2.08.002/2016, tipo MENOR 
PREÇO, tendo como OBJETO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: 
CENTENÁRIO, PALMEIRA, CATOLÉ, TAMBOR, MALVINAS, SANTA ROSA, SÃO JOSÉ, BELA 
VISTA E DISTRITO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA-
ÍBA. O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 19 de abril de 2016.
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.003/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.003/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
08:00 horas do dia 06 de maio de 2016, licitação na ModalidadePREGÃO PRESENCIAL, tipo “ME-
NOR PREÇO”, tendo como por OBJETO AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM,TIPO CAMINHÃO 
COM CARROCERIA DE MADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E 
MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE 
CONTRATADA, conforme especificações em planilha do Edital.O Edital e demais informações es-
tarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 19 de abril de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimentos de urnas funerárias com 

translado. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2016 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Itapororoca e: CT Nº 00120/2016 - 05.04.16 - SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - R$ 214.800,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições de Refeições diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos 

segmentos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2016 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 
00121/2016 - 05.04.16 - DANILO LUCAS DE SOUSA - R$ 91.000,00 CT Nº 00122/2016 - 05.04.16 
- JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO - R$ 118.500,00 CT Nº 00123/2016 - 05.04.16 - MARIA 
DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA - R$ 81.000,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MATERIAIS 

PRÉ-MOLDADOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2016. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2016 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT 
Nº 00124/2016 - 05.04.16 - JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - R$ 419.575,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MANO-

CROMÁTICA DIGITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2016. DOTAÇÃO: 
RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2016 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Ser-
viços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00125/2016 - 05.04.16 - COPY 
LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - R$ 19.000,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavagem de veículos 

e máquinas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2016 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00126/2016 - 05.04.16 - ALTAIR 
BUSTORFF QUINTÃO - R$ 113.700,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Informática diversos para melhor funcionamento 

e atendimento dos diversos setores. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2016 0200 Gabinete do Prefeito 0300 Secretaria Municipal de Administracao 
0400 Secretaria Municipal de Financas 0500 Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer 0700 Se-
cretaria Municipal de Acao Social 0800 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 0909 Procuradoria 
Juridica Geral 1010 Controladoria Interna 1111 Sec Municipal de Agricultura 1212 Fundo Municipal 
de Saude de Itapororoca 9999 Reserva de Contingencia Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Ma-
terial de Consumo 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT 
Nº 00127/2016 - 05.04.16 - GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME - R$ 319.745,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, HIDRAULICOS E ELÉTRICOS, 

PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DEMANDA DAS DIVERSAS SEC. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00024/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRA-
MAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 0200 Gabinete do Prefeito 0300 
Secretaria Municipal de Administracao 0400 Secretaria Municipal de Financas 0500 Sec Munic 
Educacao, Cultura, Esp e Lazer 0700 Secretaria Municipal de Acao Social 0800 Sec Munic Infra 
Est, Meio Amb e Rec Hid 1111 Sec Municipal de Agricultura 1212 Fundo Municipal de Saude de 
Itapororoca Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bem 
ou Serv. p/ Dist. Gratuita 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: 
CT Nº 00128/2016 - 05.04.16 - CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 308.616,00 CT Nº 00129/2016 - 
05.04.16 - SEU BIO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME - R$ 306.098,70

CT Nº 00130/2016 - 05.04.16 - THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - 
ME - R$ 59.045,90

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças e Polpas de Frutas. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / 
PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 Elemento de Despesa: 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapo-
roroca e: CT Nº 00131/2016 - 05.04.16 - AGENILSON DE BRITO FELIX 02244724450 - R$ 16.054,80

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais de Limpeza diversos para melhor atendimento e funcionamento das atividades reali-
zadas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DA LUZ DE B. 
GUEDES - R$ 50.436,00. Itapororoca - PB, 14 de Abril de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada na execução dos serviços de instalação, revestimento e limpeza de poços 
artesianos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MÁRCIA DOS 
SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME - R$ 96.000,00. Itapororoca - PB, 18 de Abril de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião de Bozzano, 007 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:30 horas do dia 02 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de 
Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da 
ABCFa. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com.Itaporo-
roca - PB, 18 de Abril de 2016

TARCISIO FRANÇA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião de Bozzano, 007 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:30 horas do dia 02 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de 
Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da 
ABCFa. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com.Itaporo-
roca - PB, 18 de Abril de 2016

TARCISIO FRANÇA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2015, que objetiva: 
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE CIPOAL 
NO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - 
EPP - R$ 229.248,35. Itapororoca - PB, 18 de Abril de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 009/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através 

do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alte-
rações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modali-
dade pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas 
como ME e EPP no dia 05 de Maio de 2016 as 09h00min, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de 
Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro 19 de Abril de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS 
DA REDE MUNICIPAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3362-2288. Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 18 de Abril de 2016.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS

Presidente da Comissão

ASSOCIAÇÃO CARMELO SANTA MARIA MÃE DE DEUS–CARMELO SANTA MARIA MÃE 
DE DEUS-CNPJ/MF N 02.229.874/0001-40-ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDI-
TAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam as associadas, canonicamente chamadas de Carmelitas e/ou 
Monjas da Associação, pelo presente edital, convocadas a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na sede da Associação situada na Estrada de Caxitu de Baixo, 
s/nº, Zona Rural, Conde, Paraíba, CEP: 58322-000, às 10 (dez) horas do dia 26/04/2016, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição da nova diretoria; B) Eleição do Conselho 
Fiscal e c) Outros assuntos de interesse da Associação.Conde, 18 de abril de 2016. Nyldes Moreira 
Rodrigues - Presidente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00015/2016
O Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Mu-

nicípio, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00015/2016, 
DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, exclusivo pra ME e EPP, objetivando a confecção de far-
damentos, para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
– SCFV, para uso dos núcleos de serviço de atendimento social localizados na Sede do Município e 
nos Distritos de Zumbi e Canafístula, no dia 05/05/2016 às 9:00 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 04/05/2016.

Alagoa Grande(PB), 19 de abril de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 036/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MARMITAS 

TIPO ALMOÇO E JANTAR COM OBJETIVO DE ATENDER ÀS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO 
SAMU E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB.

Tendo em vista que o procedimento licitatório tratado nos autos n° 036/2016, realizado na moda-
lidade PREGÃO PRESENCIAL (Sistema de Registro de Preços) Nº 012/2016, apontou como vence-
dora do certame a empresa JACKSON ALVINO DA COSTA-ME, sob o CNPJ Nº 13.000.398/0001-08, 
lotes 01 e 02, no valor de R$ 220.800,00 (Duzentos e vinte mil, oitocentos reais), classificada pelo 
critério de menor preço por lote,RESOLVO no uso de minha competência e com fulcro no inc. VI 
do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, de 21 de junho de 1993, HOMOLOGAR 
e ADJUDICAR todo o procedimento licitatório, em consequência, fica convocada a proponente 
para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal. 

Santa Rita, 19 de Abril de 2016.
Jacinto Carlos de Melo

Secretário de Saúde
Severino Alves Barbosa Filho

Prefeito Municipal de Santa Rita 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO Nº 036/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MARMITAS 

TIPO ALMOÇO E JANTAR COM OBJETIVO DE ATENDER ÀS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO 
SAMU E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB.

A Prefeitura de Santa Rita, através de sua Pregoeira oficial, torna público, para conhecimento 
dos interessados, o resultado de julgamento do presente certame, embasado no parecer Técnico 
emitido pela unidade requisitante, adjudicando o objeto em favor da empresa: JACKSON ALVINO 
DA COSTA-ME, sob o CNPJ Nº 13.000.398/0001-08, lotes 01 e 02, no valor de R$ 220.800,00 
(Duzentos e vinte mil, oitocentos reais), classificada pelo critério de menor preço por lote.

Santa Rita, 19 de Abril de 2016. 
Tatiane César Silva
Pregoeira da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 107/2016 
ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS.
Com base nas informações constantes no Processo em referência, através da Adesão à Ata de 

Registro de Preços nº. 008/2016, vinculada ao Pregão Presencial SRP nº. 10.009/2015, da Prefei-
tura Municipal de João Pessoa, de acordo com o Relatório emitido pela Comissão Permanente de 
Licitação, abalizado pelo Parecer da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, 
Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o Relatório, RATIFICO e ADJUDICO 
a contratação em favor da empresa:TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.948.769/0001-12, Itens: 01, 02, 03 e 04, pelo valor total de 
R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), para a aquisição em referência, fundamentada no 
Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, e, em consequência, fica convocada a proponente para 
assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da lei. 

Santa Rita, 19 de Abril de 2016.
JACINTO CARLOS DE MELO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento de Kit Festa (Bolos, doces Salgados) e refrigerantes a Atividade da STTP. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2016.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Campina Grande: 04.122.2001.2154 - 3390.30 - 000 – Fonte VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes 
Públicos de Campina Grande e: CNPJ :02.301.135/0001-12 - CT Nº 00029/2016 - 12.04.16 - PAES 
E DOCES JOAO PAULO II - JOSIVAN SILVA ME - R$ 7.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

HOMOLOGAÇÃOE ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00009/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA devendo ser 
ADJUDICADA, nos termos do relatório final apresentado pelo DV00009/2016 e observado parecer 
da Assessoria Jurídica, referente ao que objetiva: Fornecimento de Kit Festa (Bolos, doces Salgados) 
e refrigerantes a Atividade da STTP; o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAES 
E DOCES JOÃO PAULO II - JOSIVAN SILVA ME - R$ 7.600,00.

Campina Grande - PB, 11 de Abril de 2016.
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00009/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00009/2016, 
que objetiva: Fornecimento de Kit Festa (Bolos, doces Salgados) e refrigerantes a Atividade da 
STTP.; RATIFICO o correspondente procedimento ao seu objeto a: PAES E DOCES JOÃO PAULO 
II - JOSIVAN SILVA ME - R$ 7.600,00.Campina Grande - PB, 11 de Abril de 2016.FELIX ARAUJO 
NETO - Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNCIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIENCIA E TECNOLOGIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX – CNPJ/CPF nº 08.924.581/0001-60. Torna pública que 
requereu a SEMABY – Secretaria de do Meio Ambiente de Bayeux, a Licença de Instalação, para 
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, situado na Av. Liberdade, s/
nº, Baralho, Bayeux/PB.

Bayeux, 08 de abril de 2016
Rosimery da Silva Ferreira

Secretária Adjunta de Planejamento

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05-001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria jurídica, referente ao Pregão presencial n° 2.05-001/2016, que objetiva: Contratação de 
Empresa para fornecimento de refeições tipo “quentinhas” para atender a demanda das ações da 
Secretaria Municipal de Assistência Social.HOMOLOGO e ADJUDICO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: JOSIVAN SILVA –ME 02.301.135-0001-12 Perfazendo um valor Global 
de R$ 114.000,00 (Cento e quatorze mil reais).

Campina Grande/PB 15 de Abril de 2016
Eva Gouveia

Secretária Municipal de Assistência Social- SEMAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE RETIFICAÇÃO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, com fulcro no § 1º art. 109 da Lei 8666/93, vem, 

através da Presidente da Comissão de Licitação, tornar público que, de acordo com o relatório 
de julgamento de Interposição de recursos e contra razões, o resultado dessa análise referente à 
Concorrência Nº 00001/2016. Estando:

LICITANTES HABILITADOS:
- ROMA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ME.
- VIGA - ENGENHARIA LTDA.
LICITANTES INABILITADOS:
- CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO LTDA.
- INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
- COENCO - CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA.
- COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME.
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, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
29/04/2016, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - 
Triunfo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 18 de Abril de 2016

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO
Presidente da Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES SINDICAIS
Quadriênio 2016/2020

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Distribuição de Energia Elétrica 
no Estado da Paraíba - SINDELETRIC/PB no uso de suas atribuições e de acordo com os Artigos 
43 e 44 e seus Incisos e Parágrafos do Estatuto Social da entidade, convoca todos os associados 
em condições de votar, para participarem das Eleições para os cargos da Diretoria Executiva, Con-
selho Fiscal, Delegados Representantes Junto a Federação e Suplentes, observando o seguinte:

1. As eleições realizar-se-ão em João Pessoa, na Sede do SINDELETRIC (sindicato), com 
urnas itinerantes em todo Estado da Paraíba, em primeira convocação no dia 23 de maio de 2016, 
no horário compreendido entre 07h30min e 17h, nos seguintes locais e com as seguintes urnas;

A) URNA FIXA:
URNA 01 – Ativos, URNAS 02 e 03 – Aposentados, na SEDE do SINDELETRIC, Rua Gama 

Rosa, nº. 101, Roger – João Pessoa/PB (onde também poderão votar os filiados das cidades de 
Cabedelo, Bayeux, Santa Rita e Caapora);

URNA 04 – Ativos na Sede da EPASA – Centrais Elétricas da Paraíba S/A, à Rua Projetada S/N, 
Engenho Triunfo, Estrada do Aterro Sanitário, Km 01, Bairro Distrito Industrial – João Pessoa – PB;

B) URNAS INTINERANTES:
URNA 05 – Agências Polo e Solo nas cidades de Sapé e Guarabira (onde também poderão 

votar os filiados das cidades de Areia, Alagoa Grande, Alagoa Nova, Cuité, Esperança, Gurinhém 
e Solânea);

URNA 06 – Agências Polo e Solo nas cidades de Mamanguape e Itabaiana (onde também 
poderão votar os filiados das cidades de Campina Grande, Boqueirão, Picuí e Pedra de Fogo,); 

URNA 07 – Agências Polo e Solo nas cidades de Sousa e Catolé do Rocha (onde também 
poderão votar os filiados das cidades de Cajazeiras, Conceição, São Bento, São João do Rio do 
Peixe, São José de Piranhas e Uiraúna);

URNA 08 ¬ – Agências Polo e Solo nas cidades de Patos e Teixeira (onde também poderão 
votar os filiados das cidades de Coremas, Juazeirinho, Itaporanga, Soledade, Monteiro, Princesa 
Izabel e Santa Luzia);

02. O associado que estiver em trânsito, não poderá votar em separado.
03. É de oito dias, o prazo para registro de Chapas, a contar da publicação deste edital, funcio-

nando a secretaria do SINDELETRIC de segunda a sexta-feira das 07h30min às 11h30min e das 
13h30min às 17h30min e aos sábados das 08h às 12h para recebimento dos pedidos de registro 
de Chapas.

04. É de três dias, o prazo de impugnação de candidaturas, a partir da data de publicação da 
relação das Chapas inscritas.

05. Não sendo alcançado na primeira convocação o QUORUM de 30% (quarenta por cento) dos 
eleitores filiados ativos com direito a voto e todos os aposentados que tenham votado, a eleição 
será realizada em segunda convocação num prazo de trinta dias, nos mesmos locais e horários 
fixados no item 01 acima, desde que alcance o QUORUM de 15% (vinte por cento) dos eleitores 
filiados ativos com direito a voto e todos os aposentados exclusivamente, com as Chapas mais 
votadas que concorreram na primeira convocação.

06. O Processo Eleitoral realizar-se-á nos termos do Capítulo V, Seções de I a XIII do Estatuto 
Social do SINDELETRIC e Regulamento Eleitoral.

07. Terão direito a votar, todos os associados ativos que atenderem as exigências do Estatuto 
social desta entidade sindical e todos os aposentados de acordo com a Constituição Federal 88 
e o Artigo 540 § 2º da CLT.

Manuel Henrique de Almeida
Presidente/SINDELETRIC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 007/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO PREGOEIRO OFICIAL torna 

público que fará realizar licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço nos ter-
mos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, e demais normas inerentes a espécie, em 
reunião prevista para o dia 10 de Maio de 2016 as 11h00min, tendo como objetivo: EVENTUAL 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL A4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AD-
MINISTRATIVAS DA PREFEITURA. A reunião ocorrerá na sala da CPL, na praça Antenor Navarro, 
n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas. (83) 98168-8199. 

Mamanguape-PB, 08 de abril de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, torna público para conhecimento dos interes-

sados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
123/06 e alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, 
tipo Menor Preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, objetivando a Obra civil pública de ampliação do 
muro de contorno do cemitério do município de Gurinhém, em sessão pública para abertura dos 
envelopes que realizar-se-á as 10:00hs do dia 09/05/2016, na sala da CPL, localizado noprédio 
sede da Prefeitura Municipal de Gurinhém, localizado na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – 
Gurinhém-PB. Maiores informações através do telefone: (083) 3285-1529 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 19 de Abril de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS: 001/2016
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar possa que após análise 
das propostas de preços das empresas HABILITADAS para esta fase, chegou-se a seguinte con-
clusão: as empresas com propostas classificadas foram POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO LTDA CNPJ:08.438.654/0001-03, HIDRO PERFURAÇÕES EIRELLI EPP CNPJ 
04.830.606/0001-05, IMPERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 19.854.079/0001-46 
e INDÚSTRIA YVEL LTDA CNPJ 08.811.812/0001-29; empresa com proposta desclassificada A & S 
CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP CNPJ 05.468.317/0001-70 por apresentar 
composição de encargos sociais divergentes na sua própria proposta, em desatenção ao Item 8.1-
d do Edital.Em relação ao preço, apurou-se o seguinte: POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO LTDA R$ 782.013,80, HIDRO PERFURAÇÕES EIRELLI EPP R$ 782.018,09, 
INDÚSTRIA YVEL LTDA R$ 923.760,72, IMPERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 
1.050.452,02. Após analisar os valores, ficou constatada que a empresa POLYEFE CONSTRUÇÕES, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ofertou o menor preço.

Araçagi-PB, 18 de Abril de 2016.
MARIA MAGNÓLIA NEVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00021/2016
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público que foram consideradas HABLITADAS as pessoa física: O Sr. Tiago de Lacerda, o 
Sr. Geraldo Soares de Lacerda, o Sr. Damião José de Sousa, e a Srº Marinha Enedina, portadora da 
RG nº 795.765 SSP-PB, CPF nº 025.271.994-88. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Abre-se 
vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão 
de licitação. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a sessão pública para 
abertura dos envelopes PROPOSTA DE PREÇOS será realizada no dia 29 de abril de 2016, às 
15:00 horas, no mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB, 19 de Abril de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº 00019/2016

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,Lei n.º8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público que foram HABILITADAS as empresas: ATACADÃO DAS MALHAS COMÉRCIO 
E CONFECÇÃO LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 20.801.203/0001-94, SPORTS MAGAZINE 
LTDA EPP, cadastrada no CNPJ nº 04.826.424/0001-60, JOSINALDO DE ALMEIDA ME, cadas-
trada no CNPJ nº 03.475.493/0001-04 e CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME, cadastrada no CNPJ nº 
07.338.142/0001-02. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a sessão pública 
para abertura do envelope PROPOSTA DE PREÇO será realizada no dia 29 de abril de 2016, às 
14:00 horas, no mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB, 19 de Abril de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

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

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 08:30 
horas do dia 04 de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Serviços de Recauchutagem de Pneus para atender a Frota de veiculos do Municipio de 
Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 19 de Abril de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 10:00 
horas do dia 04 de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição Gradual Material de Expediente e de Consumo para suprir as diversas Secretarias 
Municipais de Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 19 de Abril de 2016.
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS - PARAÍBA
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis e Material de Limpeza para atender as neces-
sidades da Cozinha Comunitária em Poço Dantas-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 19 de Abril de 2016

DAGINALDO DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRÚNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Joaquim Duarte, s/n – centro - Uiraúna - PB, às 14:00 horas do dia 03 de MAIO de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo: menor preço. Objeto: Contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços de locação de1 (um) veículo tipo passeio, com capacidade para 
5 (cinco) pessoas, flex, 5 (cinco) portas, ano 2015, em bom estado de conservação, para atender 
as necessidades da Câmara Municipal de Uiraúna. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Uiraúna - PB, 18 de Abril de 2016
TAÍSA GONÇALVES NÓBREGA GADELHA SÁ

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 19/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de lubrificantes, destinado a 

manutenção da frota de veículos do município de São Domingos. Data e Local, às 09:00 horas do 
dia 05/05/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 19 de Abril de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 20/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a execução de serviço de exames/consultas médicas 

ginecológicas, devendo a prestação dos serviços ocorrer na sede do município, destinadas a ma-
nutenção da Saúde Pública do município. Data e Local, às 10:00 horas do dia 05/05/2016, na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 19 de Abril de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 26/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais didáticos e 

de expediente, destinados a manutenção de diversas secretarias do município. Data e Local, às 
08:30 horas do dia 04/05/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 
- Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 19 de Abril de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 27/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais esportivos, 

destinados a manutenção do município. Data e Local, às 10:00 horas do dia 04/05/2016, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 19 de Abril de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 28/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de armações oculares e 

confecção de lentes corretivas, destinadas a pessoas carentes do município. Data e Local, às 
13:00 horas do dia 04/05/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 
30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 19 de Abril de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2016
OBJETO: Contratação de serviço de locação mensal de veículos, destinados ao transporte de 

estudantes da rede estadual de ensino da zona rural do município. Data e Local, às 09:00 horas 
do dia 06/05/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - 
Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 19 de Abril de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a 

reposição de peças para veículos de pequeno porte que compõem a frota da Prefeitura Municipal 
de Bernardino Batista/PB. Data e Local, às 10:00 horas do dia 06/05/2016, na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 19 de Abril de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a 

reposição de peças para veículos de grande porte que compõem a frota da Prefeitura Municipal 
de Bernardino Batista/PB. Data e Local, às 13:00 horas do dia 06/05/2016, na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 19 de Abril de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIANº 004/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente aCONCORRÊNCIAnº 004/2015, que objetiva: Contra-
tação de empresa para execução dos serviços de limpeza pública urbana e manejo de resíduos 
sólidos no município de Bayeux, conforme especificações técnicas contidas no Projeto Básico e 
seus anexos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: M Construções & Serviços Ltda - ME - R$ 5.882.708,14.Fica o licitante convocado no prazo de 
até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de 
penalidades prevista em lei.

Bayeux - PB, 19 de abril de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 04 
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 MATERIAL DE 
LABORATÓRIO (REAGENTES, CONTROLADORES E CALIBRADORES), DE FORMA PARCE-
LADA, 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, 05 de Abril de 2016.
CARLOS ANDRÉ DE MEDEIROS CASADO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 08:00 horas do 
dia 05 de Maio de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, PELO PERÍODO DE 9 MESES, CONFORME DISPO-
SIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 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, 08 de Abril de 2016.

CARLOS ANDRÉ DE MEDEIROS CASADO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 11:00 horas do 
dia 05 de Maio de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LOCA-
ÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO 
DE REFERÊNCIA. 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, 11 de Abril de 2016.
JOSÉ GIANNI MEDEIROS COSTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 08:00 horas do dia 11 
de Maio de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDIANTE REQUISI-
ÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 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, 11 de Abril de 2016.

ATEMÁRIO GOMES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 08:00 horas do 
dia 12 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 MEDICA-
MENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA A DISTRIBUIÇÃO 
COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 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, 12 de Abril de 2016.

ATEMÁRIO GOMES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 08:00 horas do dia 13 
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 COMBUSTÍVEL 
(EM PICUÍ E CAMPINA GRANDE), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E VEÍCULOS AGREGADOS, CONFORME ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 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, 14 de Abril de 2016.

ATEMÁRIO GOMES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº OOOO1/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Durval 

da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa do ramo 
pertinente para executar a obra de reforma da Escola Municipal. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 19 de Abril de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Execução dos serviços de Construção do Centro de Referência da Melhor Idade - Areial/

PB. LICITANTES HABILITADOS: CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA – ME e a 
LL CONSTRUÇÕES DO BRASIL EIRELI. 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, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 02/05/2016, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua São José, 683 - 
Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3368-1020. 
Email: pmareial.licitacao@gmail.com.

Areial - PB, 19 de Abril de 2016
ADRIANO FIRES BARBOSA 

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 60004/2016
OBJETO: Construção de uma academia de saúde no bairro Parque Dom Bosco.
LICITANTES INABILITADOS:
- PROJECTE-ENGENHARIAARQUITETURA CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME: Não 

atendeu os itens: 8.2.5,8.4,
- CONSTRUTORA VERTICE LTDA – ME: Não atendeu os itens: 8.2.4
- DRENA CONSTRUCOES E LOCAÇÕES LTDA: Não atendeu os itens: 8.2.1,8.2.13
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, Desta feita, o Presidente da CPL fixou prazo de 

oito dias úteis, para apresentação de nova documentação, fica determinado o prazo para entrega da 
documentação para o dia 03/05/2016, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Coronel Juvêncio 
Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 19 de Abril de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
TERMO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 7.892/2013 e demais normas inerentes a espécie, que a licitação na 
modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, em reunião que 
ocorreria na sede da Prefeitura Municipal de ITABAIANA, no dia 25 de ABRIL de 2016 as 13h00min. Ob-
jetivo: Preparação e Fornecimento de Refeições destinadas à manutenção das atividades e programas 
municipais, OCORRERÁ no dia 16 de Maio de 2016 as 10:00 horas, tendo em vista o Feriado Nacional. 
Maiores informações na Rua Presidente João Pessoa, 422/430 – Centro – 58.360-000 - Itabaiana/PB, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Itabaiana, 19 de ABRIL de 2016. 
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

TERMO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 7.892/2013 e demais normas inerentes a espécie, que a licitação na 
modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, em reunião que 
ocorreria na sede da Prefeitura Municipal de ITABAIANA, no dia 25 de ABRIL de 2016 as 14h00min. 
Objetivo: Aquisição de ataúdes funerais e serviços de traslados funerários destinados a doação as 
pessoas carentes deste município, OCORRERÁ no dia 16 de Maio de 2016 as 11:00 horas, tendo em 
vista o Feriado Nacional. Maiores informações na Rua Presidente João Pessoa, 422/430 – Centro – 
58.360-000 - Itabaiana/PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Itabaiana, 19 de ABRIL de 2016. 
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Pregoeira Oficial

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, requereu a renovação da LICENÇA DE INSTALAÇÃO – 
através do Proc. 2016-002385/TEC/LI-4779, para implantação do Conjunto Habitacional Popular com 
1152 (mil, cento e cinquenta e dois), Residencial Entidades, Cidade Verde, Mangabeira, no município 
de JOÃO PESSOA- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, requereu a renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO – através 
do Proc. 2016-002387/TEC/LO-1983, para implantação do Conjunto Habitacional Popular com 25 (vinte 
e cinco), Loteamento São Judas Tadeu, no município de SANTA RITA- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 760/2016 – através 
do Proc. 2015-007910/TEC/LO-1277, para implantação de empreendimento residencial popular com 
20 (vinte) unidades habitacionais, no município de SOLEDADE- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 852/2016 – através 
do Proc. 2016-001712/TEC/LO-1788, para implantação de empreendimento residencial popular com 
30 (trinta) unidades habitacionais, no município de SÃO MIGUEL DE ITAIPU- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 821/2016 – através 
do Proc. 2016-001729/TEC/LO-1799, para implantação de empreendimento residencial popular com 
80 (oitenta) unidades habitacionais, sistema de esgotamento sanitário interligado a rede pública da 
CAGEPA,no município de GUARABIRA - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA PRÉVIA Nº 855/2016 – através do Proc. 
2015-007742/TEC/LP-2620, para implantação de empreendimento residencial popular com 85 (oitenta 
e cinco) unidades habitacionais, no município de CRUZ DO ESPÍRITO SANTO - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 845/2016 – através 
do Proc. 2016-001727/TEC/LO-1797, para implantação de empreendimento residencial popular com 
40 (quarenta) unidades habitacionais, no município de BELÉM - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 816/2016 – através 
do Proc. 2016-001726/TEC/LO-1796, para implantação de empreendimento residencial popular com 
100 (cem) unidades habitacionais, no município de BAYEUX - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, requereu a renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 
2073/2011 – através do Proc. 2015-005519/TEC/LO-0519, para implantação do Conjunto Habitacional 
Popular com 20 (vinte), no município de NATUBA- PB. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da RODOVIA PB-
103, TRECHO: TABULEIRO / DONA INÊS Município: - UF: PB. Processo: 2013-006862/TEC/LI-2596.

A VENTOS DO NORDESTE S.A – CNPJ Nº 16.833.395/0001-43 torna público que requereu a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação em João 
Pessoa-PB para implantação do COMPLEXO EÓLICO FRAGATA, com 7 parques eólicos de 30MW, 
com 14 aerogeradores cada de 2,0MW, totalizando 210MW de potência instalada, na zona rural de 
Araruna-PB, Cacimba de Dentro-PB, Riachão-PB e Cuité-PB, conforme Licença Prévia nº2607/2015.
 
Construtora mercantil LTDA, CNPJ 21.677.685/0001-85, localizada na rua: Pastor Josebias Fialho 
Marinho, n°40, cx 168, bairro: Aeroclube, João Pessoa-PB, CEP 58.036-570, torna público que rece-
beu da SEMAM - secretaria de meio ambiente a licença de Operação (LO) 139/2016 , para habitação 
multifamiliar situada na rua Carmelita Pereira de Almeida, setor 38/quadra 05/lote310, loteamento Joâo 
Paulo II, Bairro: João Paulo II, João Pessoa-PB.

ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.601.184/0002-42 Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 784/2016 em João Pessoa, 8 de abril de 2016 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Comércio 
de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel) e venda de óleo lubrificante; Serviço de troca de óleo. 
Na(o) BR – 101 KM 02 -Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000980/TEC/LO-1642.

AFL GÁS NATURAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.200.728/0003-01, Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 780/2016 em 
João Pessoa, 7 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMÉRCIO VAREJISTA DE 
GÁS VEICULAR (GNV). Na(o) – RUA FRANCISCA MARQUES DA FONSECA, 1047, ALTO DA BOA 
VISTA Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2016-000978/TEC/LO-1640.

JMR CERÂMICA PARAIBANA LTDA – CNPJ/CPF Nº 06.078.005/0001-13 Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2099/2015 
em João Pessoa, 30 de setembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Extração de argila de 
forma mecanizada numa área total de 46,77ha onde a are de lavra é de 8,2ha, referente ao processo 
DNPM nº 846.253/2007. Na(o) -SÍTIO PINDOBAL, S/N – ZONA RURAL – MAMANGUAPEMunicípio: 
- UF: PB. Processo: 2015-000822/TEC/LO-9415.

CLIMERIO AVELINO DE FIGUEREDO – CPF Nº 181.626.064-91 torna público que requereu a SE-
MAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para uma Construção Bifamiliar – duas 
unidades – situado na Rua Abdias Monteiro de Farias, Setor 56, Quadra 044, Lote 0247, Gramame 
– João Pessoa – PB.

ASB ENSINO DE IDIOMAS EIRELI – CNPJ Nº 24.118.754/0001-09 torna público que requereu a 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para Centro de Treinamento e Apoio 
Administrativo, situado Av. Bananeiras, 425, Manaíra, João Pessoa – PB.

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

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

PROCESSO Nº 06.630/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.029/2016
DATA DE ABERTURA: 16/05/2016 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMA-

CÊUTICOS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 626387. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo 
e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ ORDINÁRIOS. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, 
subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 19 de Abril de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

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

PROCESSO Nº 04.682/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.032/2016
DATA DE ABERTURA: 13/05/2016 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS PARA 

ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 626348. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo 
e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ORDINÁRIOS/TRANSFERENCIA REC. EST. 
PROG. SAÚDE. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 
Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 19 de Abril de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 008/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 10 de maio de 2016 as 13:00 horas, tendo 
como objetivo: contratação de serviços técnicos/profissionais de consultoria técnica especializada 
na área de engenharia. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – PB. Maiores informações 
na COPELIno endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 15 de abril de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 009/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 10 de maio de 2016 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: Aquisição parcelada de materiais elétricos, destinados a prefeitura municipal de 
Mamanguape. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Ma-
manguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – PB. Maiores informações na 
COPELIno endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 15 de abril de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 - SRP.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial para REGISTRO DE PREÇO, do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVO para 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, no dia 06 de Maio de 2016 às 9:00 
horas, tendo como objetivo: Aquisição parcelada de Material de Construção em Geral destinado 
a manutenção dos prédios públicos municipal.A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Pitimbu, na RUA PADRE JOSÉ JOÃO, 31 – CENTRO - 58.324-000 – 
PITIMBU - PARAIBA. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Pitimbu-PB, 08 de abril de 2016.
RIVISSON VINICIOS MENEZES DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 - SRP.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial para REGISTRO DE PREÇO, do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVO para 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, no dia 06 de Maio de 2016 às 13:horas, 
tendo como objetivo: aquisição parcelada de equipamentos/suprimentos de informática destinados 
a manutenção das atividades das secretarias do município. A reunião ocorrerá na sala da CPL no 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu, na RUA PADRE JOSÉ JOÃO, 31 – CENTRO - 
58.324-000 – PITIMBU - PARAIBA. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Pitimbu-PB, 08 de abril de 2016.
RIVISSON VINICIOS MENEZES DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 - SRP.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial para REGISTRO DE PREÇO, do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVO para 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, no dia 09 de Maio de 2016 às 13:00 
horas, tendo como objetivo: Aquisição e recarga de Cartuchos/Toners de impressão para a Prefeitura 
Municipal de Pitimbu. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Pitimbu, na RUA PADRE JOSÉ JOÃO, 31 – CENTRO - 58.324-000 – PITIMBU - PARAIBA. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal 
de 08:00 as 12:00 Horas.

Pitimbu-PB, 08 de abril de 2016.
RIVISSON VINICIOS MENEZES DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 - SRP.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial para REGISTRO DE PREÇO, do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVO para 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, no dia 09 de Maio de 2016 às 09:00 
horas, tendo como objetivo: Aquisição de Materiais de Expediente destinados a manutenção das 
atividades das secretarias do município. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Pitimbu, na RUA PADRE JOSÉ JOÃO, 31 – CENTRO - 58.324-000 – PI-
TIMBU - PARAIBA. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Pitimbu-PB, 08 de abril de 2016.
RIVISSON VINICIOS MENEZES DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016 - SRP
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 007/2016 - SRP, do tipo “Menor Preço Por Item”, objetivando o Registro de Preços 
para Eventual Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores. Data de abertura: 04/05/2016 às 
09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no 
horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 19 de abril de 2016.
José da Silva Tavares – Pregoeiro

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07.002/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0553/2016/SEINFRA
DATA DE ABERTURA: 03/05/2016 –ÀS 08:30h – Horário de Brasília
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 320 

TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA), através da sua 

Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 381, torna públicoque fará realizar a Licitação 
na modalidade Pregão eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por lote fechado. O Edital ficará 
a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 626507. SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02,regula-
mentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 7.884/2013, Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar nº 123/06 
e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consulta com a Pregoeira e sua equipe de apoio, 
no endereço: Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba, no Fone: 83. 
3214-7218 ou pelo e-mail: teresa.holanda@joaopessoa.pb.gov.br

João Pessoa, 19 de abril de 2016
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2016
OBJETO: Aquisição parcelada de material de expediente para a Câmara Municipal de Piancó – PB.
TIPO: Menor Preço por item
DATA DA ABERTURA: 02/05/2016 – Horário: 11:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio sede da Câmara Municipal, com sede 

administrativa à Rua: Antonio Brasilino, 121, Centro, Piancó – PB
No horário das 08:00 às 12:00. 

Piancó - PB, em 18 de Abril de 2016.
ALVARO RAMON ABILIO BADU

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
AVISO DE DECISÃO SOBRE RECURSO E ABERTURA DE PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N º. 00017/2016.
O Pregoeiro do Município de Santa Terezinha, Estado da Paraíba, torna público para conheci-

mento dos interessados, que após analise do recurso interposto pela empresa EWERTON OLIVEIRA 
DE SOUSA - ME fora o mesmo considerado tempestivo, e, no mérito nega-lhe o procedimento 
mantendo incólume a decisão do Sr. Pregoeiro desta Instituição. AVISA aos interessados que o 
referido certame licitatório, que o mesmo foi CANCELADO, por motivos superiores e supervenientes 
a administração. Publique-se e registre-se.

Santa Terezinha/PB, 18 de abril de 2016.
Manoel Messias Nunes Pereira

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
AVISO DE DECISÃO SOBRE RECURSO E ABERTURA DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO N º. 00002/2016.
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Terezinha, Estado da Paraíba, 

torna público para conhecimento dos interessados, que após analise do recurso interposto pela 
empresa JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME fora o mesmo considerado tempestivo, e, no 
mérito, negado provimento em parte ao mesmo conforme consta das decisões proferida por esta 
comissão e pela autoridade superior estando os autos à disposição dos interessados na sala da 
comissão de licitação no município de Santa Terezinha/PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas de 
segunda à sexta - feira. Comunica-se que, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 25/04/2016, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Publique-se e registre-se.

Santa Terezinha/PB, 18 de abril de 2016.
João Paulo Ferreira de Lima

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI – PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 00002/2016 - ERRATA 
A Prefeitura Municipal de São João do Cariri – PB, através do Presidente de Comissão abaixo 

transcrito, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados a retificação no Edital da Tomada de Preço 
supra citada. Retifica-se: 1) O Item 8.3.1. Passa constar com a seguinte redação: “Comprovação 
de prestação de garantia - item 6.7.1”; 2) O item 8.3.2. Passa a constar com a seguinte redação: 
“Comprovação de visita ao local das obras ou serviços - item 6.7.2”; 3) o item 8.3.3. Passa a constar 
com a seguinte redação “Comprovação de capacidade técnica - item 8.4.2”. Permanecem inalterados 
os demais termos do edital. Como nos termos do § 4º do Artigo 21 da lei 8.666/93, a alteração acima 
não afeta a formulação da proposta. A data da sessão de abertura dos envelopes de proposta e 
habilitação, marcada para o dia 22/04/2016, às 09:00 horas, FICA INALTERADA. Ficam mantidas 
as demais condições previstas no edital completo. Aos licitantes que por ventura tenham retirado 
o Edital poderão receber a presente ERRATA, junto ao Setor de Licitações da Prefeitura de São 
João do Cariri, ou requerer o envio por correio eletrônico.

São João do Cariri, 19 de abril de 2016.
MANOEL FERREIRA NETO

Presidente de comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI – PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 00003/2016 - ERRATA 
A Prefeitura Municipal de São João do Cariri – PB, através do Presidente de Comissão abaixo 

transcrito, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados a retificação no Edital da Tomada de Preço 
supra citada. Retifica-se: 1) O Item 8.3.1. Passa constar com a seguinte redação: “Comprovação 
de prestação de garantia - item 6.7.1”; 2) o item 8.3.2. Passa a constar com a seguinte redação: 
“Comprovação de visita ao local das obras ou serviços - item 6.7.2”; 3) o item 8.3.3. Passa a constar 
com a seguinte redação “Comprovação de capacidade técnica - item 8.4.2”. Permanecem inalterados 
os demais termos do edital. Como nos termos do § 4º do Artigo 21 da lei 8.666/93, a alteração acima 
não afeta a formulação da proposta. A data da sessão de abertura dos envelopes de proposta e 
habilitação, marcada para o dia 22/04/2016, às 11:00 horas, FICA INALTERADA. Ficam mantidas 
as demais condições previstas no edital completo. Aos licitantes que por ventura tenham retirado 
o Edital poderão receber a presente ERRATA, junto ao Setor de Licitações da Prefeitura de São 
João do Cariri, ou requerer o envio por correio eletrônico.

São João do Cariri, 19 de abril de 2016.
MANOEL FERREIRA NETO

Presidente de comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 11:00 horas do dia 03 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 
MUNICIPIO DE POCINHOS-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com

Pocinhos - PB, 19 de Abril de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULOS 
DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO D POCINHOS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com

Pocinhos - PB, 19 de Abril de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 11:30 horas do dia 06 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TONER PARA 
IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNI-
CIPIO DE POCINHOS, Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com

Pocinhos - PB, 19 de Abril de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DESTINADA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com

Pocinhos - PB, 19 de Abril de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura do Tomada de Preços n° 00004/2016, que 

objetiva a:Aquisição de peças diversas para veículos tipo: passeio, destinado a esta Prefeitura, do 
dia 21 de abril de 2016, para o dia 25 de abril de 2016, no mesmo horário e local. 

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 18 de abril de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura do Tomada de Preços n° 00005/2016, que 

objetiva a:Aquisição de peças para veículo tipo: máquinas pesadas, destinado a esta Prefeitura, do 
dia 21 de abril de 2016, para o dia 25 de abril de 2016, no mesmo horário e local. 

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 18 de abril de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2016

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudi-
cou o objeto desta licitação em favor de CHRISTIANO FRANCISCUS XAVIER VASCONCELOS 
SILVA CPF 080.778.934-81 no valor total de R$ 15.300,00, RENE RAMON GOMES MACEDO 
CPF 108.138.684-32 no valor total de R$ 35.100,00 e JOAO BATISTA LOPES DO REGO CPF 
073.353.304-32 no valor total de R$ 18.000,00. Demais informações 83-3372-2481. 

Cuité – PB, em 13 de abril de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
O Pregoeiro do Município de Cacimba de Areia/PB, torna público para conhecimento dos 

interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 00011/2016, Tipo Menor Preço, 
cujo objeto é a Locação de veículos destinados a diversas secretárias e gabinete do prefeito, do 
município de Cacimba de Areia-PB, foi declarada FRACASSADA, em virtude dos motivos cons-
tantes nos autos, assim fica CANCELADO o processo supra mencionado. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia/PB, através de sua Comissão 
de Licitação e contratos, na Rua Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB.

Cacimba de Areia - PB, 19 de abril de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
O Pregoeiro do Município de Cacimba de Areia/PB, torna público para conhecimento dos inte-

ressados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 00012/2016, Tipo Menor Preço, cujo 
objeto é a Contratação de veículos destinados ao transporte de estudantes, que reside na zona rural 
deste município para as escolas localizadas na zona urbana e rural, sendo de ida e volta, todas do 
município de Cacimba de Areia-PB, foi declarada FRACASSADA, em virtude dos motivos cons-
tantes nos autos, assim fica CANCELADO o processo supra mencionado. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia/PB, através de sua Comissão 
de Licitação e contratos, na Rua Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB.

Cacimba de Areia - PB, 19 de abril de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2016

A Prefeita do Município de Cuité/PB torna público que homologou a adjudicação do objeto 
desta licitação em favor de CHRISTIANO FRANCISCUS XAVIER VASCONCELOS SILVA CPF 
080.778.934-81 no valor total de R$ 15.300,00, RENE RAMON GOMES MACEDO CPF 108.138.684-
32 no valor total de R$ 35.100,00 e JOAO BATISTA LOPES DO REGO CPF 073.353.304-32 no 
valor total de R$ 18.000,00 perfazendo o valor global de R$ 68.400,00. Em consequência, ficam 
convocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, 
caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas em lei. Demais informações 83-3372-2481.

Cuité – PB, em 02 de março de 2016. 
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité
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