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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.

32o  Máx.
20o Mín.

34o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,547  (compra) R$ 3,548  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,530  (compra) R$ 3,740  (venda)
EURO   R$ 4,002  (compra) R$ 4,007   (venda)

l Fiscalização por câmera é ampliada para 10 áreas da capital. Página 5

l PRF registra queda no número de acidentes durante feriadão. Página 6

l Governo do Estado paga servidores nos dias 29 e 30 de abril. Página 8

l Cliente vai poder abrir e fechar conta bancária pela internet. Página 15
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Nublado com 
chuvas ocasionais

O governador Ricardo Coutinho entregou ontem a primeira etapa do sistema adutor do município do Conde, 
garantindo segurança hídrica a 23 mil habitantes. Cerca de R$ 2,3 milhões foram investidos na obra.  PÁGInA 3

20Caderno

Conde ganha direito
básico com adutora
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Herbet Douglas e Filipe 
Medeiros fazem recital na 
Usina Cultural Energisa, em 
João Pessoa. Evento é promo-
vido pela PaVio.  PÁGInA 21

Paraibanos dão 
o tom hoje no 
Projeto Violadas

FoTo: José Marques/Secom-PB

FoTo: Divulgação

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Chegou a hora da Raposa 
enfrentar a Cobra Coral

Sessão foi marcada 
em cima da hora, no do-
mingo à noite, o que irri-
tou a oposição.  PÁGInA 4

Reunião na CMJP 
por pouco não 
acaba em briga

CPI dA LAGoA

nA cADEIA  Polícia prende jovem que 
confessou ter matado e enterrado a 
sogra na despensa de casa.  PÁGInA 6 Repertório dos violinistas é predominantemente erudito

Novo sistema adutor traz solução para os problemas de abastecimento que o município vem enfrentando há décadas; primeira etapa da obra tem vazão de 109,50 litros por segundo

FoTo: Secom-PB

NoRdEsTÃo

Depois de garantir a classificação para as 
semifinais do Paraibano, o Campinense já está 
em Recife para a decisão, amanhã, da Copa do 
Nordeste contra o Santa Cruz.  PÁGInA 17



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 26 de abril de 2016

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509

Exigência contida no Plano Nacio-
nal de Educação, em vigor desde 2014, o 
projeto da Lei de Responsabilidade Edu-
cacional ainda tem um longo caminho 
a percorrer para ser aprovado. E esses 
dias tumultuados por causa do processo 
de impeachment em nada ajudam a que 
o projeto avance. Apesar disso, está mar-
cada para amanhã mais uma reunião da 
comissão especial que discute o assunto. 
Se lograr aprovação, o projeto de lei se-
gue para o plenário da Câmara dos De-
putados e só depois é que subirá para o 
Senado Federal. 

A Lei de Responsabilidade Educacio-
nal tem um objetivo claramente definido: 
punir os gestores públicos que, sem jus-
tificação, permitam o retrocesso da qua-
lidade da educação básica nos estados e 
municípios. Pela proposta que deverá ser 
votada nesta quarta-feira, a piora dos ín-
dices de qualidade do ensino público ca-
racteriza crime de improbidade adminis-
trativa do chefe do Poder Executivo, no 
caso, prefeitos e governadores. Não resta 
dúvida quanto a importância desta lei. 
A má qualidade do ensino no Brasil tem 
sido cantada e decantada pela quase una-
nimidade dos educadores brasileiros e la-
mentavelmente confirmada nos testes in-
ternacionais de avaliação dos estudantes. 

Há entretanto no bojo deste proje-
to um detalhe que pode nos conduzir a 
um erro crasso, qual seja, o de entender 
que a responsabilidade pela educação da 
criança brasileira deve ser debitada tão 
somente na conta dos gestores munici-
pais e estaduais. Tanto isso é verdade 
que se discute, paralelamente, no Sena-
do, se a obrigação de educar as crianças 

brasileiras é tarefa dos municípios ou da 
federação como um todo.  Ou seja, ques-
tiona-se na Câmara Alta do Congresso 
Nacional se o ensino básico deve ou não 
ser federalizado.

Esta ideia de federalização do ensi-
no básico tem como defensor incansável 
o senador (e professor) Cristovam Buar-
que. Para ele, este é o ponto fundamental 
para melhorar e nivelar a qualidade da 
educação brasileira. A federalização por 
ele sugerida prevê a criação de uma car-
reira nacional do magistério, adotando, 
por exemplo, parâmetros já aplicados aos 
professores de escolas técnicas e colé-
gios militares. Todos entrariam em uma 
carreira federal, com salário reajustado 
para um valor que se revelaria inviável se 
ficasse a cargo dos municípios. A imple-
mentação do sistema federal teria a ade-
são gradativa de grupos de municípios.

Passar para a União a responsabilida-
de pelo ensino básico é a saída para o Bra-
sil dar um salto de qualidade na educação. 
E esta avaliação não é de um ou outro par-
lamentar. Se, por exemplo, os portos são 
federais, o Banco do Brasil é federal, os 
aeroportos idem, por que as crianças bra-
sileiras não são também tratadas como 
patrimônio federal? Ou ainda: se o Banco 
do Brasil ou a Caixa Econômica, que são 
estatais, podem ter agências similares em 
quase todos os municípios brasileiros, por 
que as escolas municipais, que devem ser 
prioridade nacional, não podem obedecer 
ao mesmo padrão? A Lei de Responsabili-
dade Educacional será bem-vinda, mas é 
ao Governo Federal que cabe a obrigação 
de viabilizar a boa qualidade da educação 
às nossas crianças.

Editorial

Por um ensino de qualidade
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Celso Jacob baseou sua proposta em 
decisão do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) que classificou o credor fiduciário 
como solidariamente responsável pelo 
pagamento do IPVA. “O mecanismo 
dá mais segurança jurídica, evitando 
a aplicação da subjetividade além de 
respeitar os princípios constitucio-
nais vigentes.” Segundo o deputado, a 
medida também ajuda a reconhecer o 
trabalho do tribunal na questão.

UNInforme

SOL DAS LETRAS II águA nO SERTÃO

ADuTORA DO COnDE: SOnhO quE DuRAvA mAIS DE mEIO SéCuLO

A Confraria Sol das Letras 
promove, nesta quinta-feira, 
28, um sarau literário, no Pá-
tio Academos, da Academia 
Paraibana de Letras. A XXVIII 
edição fará homenagem pós-
tuma ao escritor Petrônio de 
Castro Pinto, seguida do lança-
mento de livros dos escritores 
Horácio de Almeida Lima, José 
Bezerra Filho e Jackson Kakito, 
e participação da artista plás-
tica Cris Peres.

A homenagem a Petrônio de 
Castro Pinto, pai do poeta 
Sérgio de Castro Pinto, será 
feita pelo historiador e 
acadêmico José Octávio de 
Arruda Melo. Em seguida, 
haverá o lançamento dos 
livros “O Cabra da Paraíba e 
o Cavalo de Troia” (Horácio 
de Almeida Lima), “O Sol do 
Próximo Dia” (José Bezerra 
Filho) e “31.8 Rio Escuro” 
(Jackson Kakito).

Tá difícil. Não é uma conta 
fácil de fechar, já que o 
açude de Mãe D’Água tem 
13,3% e Coremas está com 
apenas 8,9% da capaci-
dade. Também atuamos 
em parceria com vários 
órgãos para fazer uma fis-
calização intensa nos rios 
e evitar o uso indevido da 
água”, informou o diretor-
presidente da Aesa, João 
Fernandes da Silva.

IpvA II

SOL DAS LETRAS I

ADRIAnO gALDInO vAI A pLEnáRIA  Em CAmpInA gRAnDE
O deputado e presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba Adriano Galdino, PSB, está em plena 
atividade política. Ontem, por volta das 19h, em Campina Grande, participou da  plenária popular 
“Fala Campina”, realizada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). O evento aconteceu no bairro 
Jardim Borborema e foi realizado na sede da Sociedade de Amigos do Bairro com a participação de 
líderes políticos do partido, militantes e representantes da sociedade civil, debatendo sobre os 
problemas e possíveis soluções para Campina Grande.
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IPVA I

O governador Ricardo Coutinho transformou em realidade um sonho acalentado há 52 anos pela população do 
Conde, ao inaugurar, no final da tarde de ontem,  o sistema adutor daquele município, localizado no Litoral Sul,  que 
vai beneficiar 23 mil pessoas. Depois de mais de meio século abastecida por poços e sem investimentos no setor, 
agora a cidade tem garantia hídrica pelos próximos 20 anos. O Estado está investindo, por intermédio da Cage-
pa, mais de R$ 5,5 milhões. Nesta primeira etapa, serão entregues mais de cinco quilômetros de adutora, uma 
estação de bombeamento e a interligação ao reservatório existente, garantindo uma vazão de 109,50 litros por 
segundo. O investimento nessa fase é de R$ 2,3 milhões. De acordo com o presidente da Cagepa, Marcus Vinícius 
Neves, o projeto de melhorias para o Conde não para por aqui. “Os trabalhos continuam com a construção de um 
reservatório apoiado de 2 mil m³, a construção de uma estação elevatória e uma ação de melhoria na rede e liga-
ções domiciliares. A Cagepa está se comprometendo a atuar nesta força-tarefa que vai assegurar o abastecimento 
da população, já pensando no futuro, contando com a perspectiva de aumento demográfico da cidade”, explicou.
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Artigo

O segredo da paz interior

Voltando à indagação, o que dá paz 
na gente? São tantas coisas!... Comece-
mos com o chamado dever cumprido. Que 
sensação agradável, ele nos dá. Ninguém 
dorme bem quando está em falta com os 
seus deveres, com suas obrigações. Quer 
ver outra coisa que proporciona paz? Per-
doar. O sentimento de vingança perturba 
o nosso equilíbrio interior, assim como o 
ressentimento, que é uma espécie de azia 
emocional. E haverá coisa mais incômoda 
do que aquela sensação de fogo interno, 
que muitos chamam gastura? Pois bem, 
ressentimento é isto. Já o perdão é um re-
frigério excelente. Como alivia a alma!... E 
tem gente que ainda diz: “Perdoo, mas não 
esqueço”. Não adianta nada tal atitude. 

Continuando, que tal citar a com-
preensão também como fator de paz? E 
o que é compreensão? É o conhecimento 
das causas. Se você sabe as causas que le-
varam alguém a um mau procedimento, 
sua atitude diante dele não é de reprova-
ção, mas de sabedoria. Lembrar que, de 
uma maneira geral, as pessoas não são 
essencialmente más, e sim equivocadas, 
ou melhor, involuídas.

Outro fator criador de paz interior: 
esquecer. Para que estar se lembrando 
dos maus feitos de ontem? O esquecimen-
to é uma excelente escova, que limpa mui-
tos maus feitos. Esquecer tem um sabor 
anestésico. Talvez seja por isso que Deus 
nos deu o esquecimento de nossas faltas 

em vidas passadas, pois, só assim estaría-
mos livres dos pesadelos de ontem. Outra 
coisa que nos dá muita paz: fazer o bem. 
Que maravilhosa e eficiente terapia! Fa-
zer o mal não é vantagem, pois como ensi-
na a sabedoria popular, o feitiço termina 
caindo sobre o feiticeiro.

Agora vem a disciplina. Viver em dia 
com os seus deveres é um alívio. E que 
tal fazer amigos e jamais inimigos? Não 
dorme tranquilo quem está cercado de 
desafetos. E não adiantam comprimi-
dos. O amigo é luz em nosso caminho. A 
paz de espírito é a melhor coisa da vida. 
Quem está em paz consigo mesmo, dorme 
e acorda tranquilamente, não exala mau 
humor, não entra em depressão, não sen-
te inveja, está sempre alegre, não se orgu-
lha, não se vinga, não se omite diante do 
sofrimento alheio, não julga ninguém.

Julgar os outros... Eis aí uma grande 
responsabilidade. Jesus, o mestre eterno, 
já ensinava que com a medida com que 
julgarmos os outros, seremos julgados. 
Disse mais. Disse que costumamos olhar 
o argueiro no olho do vizinho e esquece-
mos a trave que há em nossos olhos... Que 
advertência!

Encerro a crônica, que veio com chei-
ro de sermão, dizendo que não há inferno 
maior do que uma consciência culpada, 
envenenada de remorsos e arrependimen-
tos. Inferno íntimo que leva muita gente à 
depressão, ao suicídio e à doença.

Sim, o que é que dá paz na gente? E se dá paz, dá saúde. Dir-se-ia 
que a saúde é a paz do corpo e a paz é a saúde do espírito.”

 Carlos Romero - caromero@globo.com.br

Está em tramitação na Câmara dos Deputados o 
Projeto de Lei 4512/16, do deputado Celso Ja-
cob (PMDB-RJ), que torna o banco solidariamen-
te responsável pelo pagamento do Imposto so-
bre a Propriedade de Veículos Automotores no 
caso de leasing, quando o bem é a garantia da 
dívida, de carro. Assim, tanto o usuário do carro 
quanto o banco, credor do leasing, poderão ser 
acionados caso o imposto não seja pago.
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Novo sistema adutor traz 20 anos 
de segurança hídrica ao Conde
Obra entregue pelo 
governador recebeu 
investimento de R$ 2,3 mi

FOTOS: José Marques/Secom-PB

O governador Ricardo 
Coutinho entregou, nessa se-
gunda-feira (25), o sistema 
adutor do Conde, que rece-
beu, nesta primeira etapa, um 
investimento de R$ 2,3 mi-
lhões e beneficia cerca de 23 
mil habitantes. A obra com-
preende cerca de cinco qui-
lômetros de adutora, estação 
de bombeamento e interliga-
ção ao reservatório existente 
do município. A adutora tem 
vazão de 109,50 litros por 
segundo e soluciona o pro-
blema da falta d’água que afli-
gia os moradores da região, 
garantindo segurança hídrica 
pelos próximos 20 anos.

A segunda etapa da obra 
compreende a construção de 
reservatório apoiado de 2 
mil m³, construção de esta-
ção elevatória e melhoria na 
rede e ligações domiciliares 
do Conde. O investimento 
nesta fase é de mais de R$ 3,2 
milhões. O valor total da obra 
é R$ 5,5 milhões.

Na ocasião, o governa-
dor Ricardo Coutinho desta-
cou que a chegada da água 
representa uma vida digna 
para os moradores do Conde. 
“A água tem que ser celebra-
da porque representa a vida 
e a civilidade das pessoas. O 
Governo do Estado realizou 
um sonho de mais de 50 anos 
desta população. Esse siste-
ma de abastecimento d’água 
vai trazer muita alegria para 
os moradores do Conde. En-
tregamos esta etapa e a pró-
xima será concluída o quanto 
antes. Estamos fazendo qua-
se mil quilômetros de adu-
toras por várias regiões do 
Estado, levando água para 
quem sofria com a falta des-
se líquido precioso”, disse.

De acordo com o dire-

A Justiça Federal 
na Paraíba (JFPB) está 
com inscrições aber-
tas para seleção de 
conciliadores. Estão 
sendo oferecidas 10 
vagas e os candidatos 
classificados até a 30ª 
posição formarão ca-
dastro de reserva. Os 
selecionados atuarão 
no Juizado Especial 
Federal da 12ª Vara, 
em Guarabira.

As inscrições po-
dem ser realizadas no 
período de 2 a 6 de 
maio, no horário das 
9h às 18h, na sede da 
Justiça Federal em 
Guarabira, na Rua Au-
gusto de Almeida, n° 
258, bairro Novo.

Para participar da 
seleção, o candidato 
deve ser brasileiro e, 
preferencialmente, 
bacharel ou estudante 
de Direito. O processo 
seletivo contará com 

análise curricular e en-
trevista, e ocorrerá no 
período provável de 16 
a 20 de maio, em horá-
rio a ser divulgado.

 A carga horária 
dos conciliadores será 
de, no mínimo, 4 ho-
ras semanais, e o ofício 
terá duração de até 2 
anos. O exercício da 
função de Conciliador 
é gratuito e, se exer-
cida por período con-
tínuo superior a um 
ano, poderá constituir 
título para os concur-
sos públicos promovi-
dos pelo Tribunal Re-
gional Federal da 5ª 
Região (TRF5).        

Mais informa-
ções sobre inscrições 
e exercício da ativida-
de podem ser obtidas 
no edital de seleção, 
disponível  neste link 
(http://goo.gl/6kJWk1) 
ou através do telefone 
(83) 3613-8100.

Justiça Federal seleciona 
conciliadores na Paraíba

PARA GUARABIRA

A correição ordinária 
nas seis unidades do Mi-
nistério Público Federal na 
Paraíba (MPF/PB) come-
çou nessa segunda-feira, 
25 de abril, e vai até o dia 
29, sexta-feira. Durante os 
três primeiros dias, qual-
quer cidadão ou instituição 
poderá fazer denúncias ou 
representações e formular 
críticas e sugestões quanto 
à atuação dos procuradores 
da República e aos serviços 
prestados nas unidades.

Confira os horários de 
atendimento ao público: 
http://goo.gl/BkxLvk

As pessoas físicas de-
verão apresentar RG, CPF e 
comprovante de residência 
e, no caso de representante 
de pessoa jurídica, cópia do 
ato constitutivo e de docu-
mento que comprove sua 
legitimidade.

As petições, represen-
tações ou reclamações dis-
ciplinares formuladas por 
escrito deverão ser dirigi-
das ao corregedor-geral do 
MPF, contendo a identifica-

ção, qualificação e endere-
ço dos interessados.

Presidida pelo corre-
gedor-geral do MPF, Hin-
demburgo Chateaubriand, 
a comissão de correição 
será formada pelos procu-
radores regionais da Repú-
blica Francisco Chaves dos 
Anjos Neto, Francisco Ma-
chado Teixeira e Uairandyr 
Tenório de Oliveira.

O trabalho verificará a 
regularidade do serviço, a 
eficiência e a pontualida-
de do membro do MPF no 
exercício de suas funções, 
o cumprimento das obri-
gações legais (Art. 236 da 
LC 75/93), bem como le-
vantará as dificuldades e as 
necessidades das unidades. 
As sugestões resultantes 
das correições serão enca-
minhadas aos órgãos supe-
riores do MPF.

A Corregedoria do MPF 
realizará correição na Pro-
curadoria da República na 
Paraíba (PR/PB), em João 
Pessoa, e nas Procurado-
rias da República nos mu-

nicípios de Campina Gran-
de, Guarabira, Monteiro, 
Patos e Sousa.

“Até quarta-feira, as 
unidades do MPF na Pa-
raíba estarão abertas para 
receber qualquer institui-
ção ou cidadão interessa-
dos em fazer denúncias ou 
representações e formular 
críticas e sugestões. Essa 
proximidade, que é sempre 
objetivo do órgão, é impor-
tante para a transparência 
dos nossos atos”, declarou o 
procurador-chefe do MPF/
PB, Rodolfo Alves Silva.

MPF-PB passa por correição 
e garante manter atendimento 

ATé SexTA-FeIRA

O trabalho veri-
ficará a regulari-
dade do serviço, 
a eficiência e a 
pontualidade do 
membro do MPF 
no exercício de 
suas funções

Adriano Galdino 
diz que Campina 
Grande precisa 
sair do caos 

O pré-candidato a prefeito 
de Campina Grande, deputado 
Adriano Galdino (PSB), afir-
mou nessa segunda-feira (25), 
que a população de Campina 
está cansada de promessas. A 
declaração foi dada durante 
uma entrevista a uma emis-
sora de rádio local.

 “A cada plenária reali-
zada nos bairros das cidade 
percebemos as pessoas recla-
mando de diversas áreas, da 
saúde, até precariedade das 
escolas e creches, na infraes-
trutura, na mobilidade. Preci-
sam de projetos estruturan-
tes. As pessoas não aguentam 
mais viver diante de tanto 
caos”, ressaltou.

Adriano Galdino desta-
cou que as plenárias popu-
lares dão vez e voz aos que 
mais precisam. Na próxima 
quinta-feira (28), o bairro 
Mutirão recebe a plenária 
popular “Fala Campina”. As 
reuniões acontecem a partir 
das 19h e vão percorrer to-
dos os bairros da cidade, dis-
tritos e Zona Rural da Rainha 
da Borborema.

tor-presidente da Companhia 
de Águas e Esgotos da Paraí-
ba (Cagepa), Marcus Vinícius 
Neves, os problemas de abas-
tecimento pelos quais o muni-
cípio passava serão soluciona-
dos com esta obra. “Estamos 
garantindo o abastecimento 
de água para a população do 
Conde até o ano de 2035. O 
governador trouxe recursos 
para investir nessa área tão 
importante que é o abaste-
cimento de água e estamos 
também chamando a popu-
lação para o uso racional da 
água, sem desperdício, para 

ter uma melhor qualidade de 
vida para todos”, concluiu. 

A presidente da Funda-
ção Espaço Cultural (Funesc), 
Márcia Lucena, mora no Con-
de e falou da importância da 
obra para a cidade. “Como 
moradora e também sendo 
parte deste Governo, fico 
muito feliz por participar da 
entrega deste sistema adu-
tor que vem trazer água para 
nosso povo. Sei o que signifi-
ca ter água nas torneiras de 
quem precisa cozinhar, tomar 
banho, lavar roupas e outras 
atividades simples que devi-

do a falta d’água eram com-
plicadas”, observou.

O padre Severino dos 
Santos e outros representan-
tes religiosos participaram da 
solenidade e abençoaram a 
obra. “A água sempre foi uma 
bênção da vida. Desde que 
cheguei aqui ouço o clamor 
do povo por abastecimento 
de água nas casas. Hoje venho 
agradecer em nome da po-
pulação e que Deus abençoe 
todos que trabalharam para 
trazer esse benefício para o 
Conde”, agradeceu o padre.

“Eu moro aqui há 40 

anos e esperava ansiosa pelo 
dia que a gente teria água de 
qualidade nas nossas casas. 
Isso significa um bem muito 
importante na minha vida e 
na vida de todos os morado-
res do Conde”, comemorou a 
merendeira Maria da Penha 
Florenço.

A dona de casa Maria 
de Lourdes da Silva também 
agradeceu ao Governo do Es-
tado por realizar um desejo 
antigo da população. “Aqui só 
tinha água dois dias na sema-
na e o restante era faltando, 
isso quando não era a se-

mana toda. Agora a situação 
mudou, graças a Deus e ao 
governo. A gente estava pre-
cisando muito”, disse.

A estudante Mikaely Cos-
ta ganhou um concurso de 
redação feito pela Escola Es-
tadual João da Cunha Vinagre 
falando sobre a importância 
da água. “Através do concur-
so, dei mais valor a água. Hoje 
venho agradecer ao governa-
dor por olhar por nossa cida-
de e trazer água para nossas 
casas, o que representa a dig-
nidade que há tempos estava 
perdida”, ressaltou.

Governador Ricardo Coutinho participou da entrega do novo sistema adutor no Conde, que era esperado há mais de 50 anos e deve beneficiar cerca de 23 mil pessoas
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Políticas

Reunião para discutir obras na Lagoa 
provoca tumulto entre vereadores
Oposição reclamou que 
convite foi feito somente 
na noite do domingo (24)

Num clima tenso com 
muita gritaria, palavrões, 
desrespeito e agressões, foi 
realizada ontem pela manhã, 
na Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), a reunião da 
Comissão de Políticas Públi-
cas sobre as obras do Parque 
Solon de Lucena. Antes de co-
meçar a reunião o vereador 
Bruno Farias subiu na tribu-
na e disse que a reunião era 
“indecente” e “imoral” porque 
foi convocada no domingo à 
noite. Já o líder da oposição, 
Renato Martins (PSB), de-
nunciou que a Polícia Federal 
está investigando em segredo 
de Justiça uma relação crimi-
nosa entre membros da Caixa 
Econômica Federal da Paraí-
ba e da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa. Segundo o 
parlamentar a PF já vem fa-
zendo investigações com ex-
secretários e secretários da 
gestão Cartaxo, e com funcio-
nários da Caixa, em condução 
coercitiva.

Durante a reunião, Re-
nato afirmou também que 
a Câmara não era a “casa da 
Mãe Joana”, e disse para o ve-
reador Marco Antônio (PHS), 
líder do governo municipal 

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Com papéis em mãos, o vereador Raoni Mendes apresenta artigos do regimento interno da Casa, mostrando irregularidade na reunião

e presidente da Comissão de 
Políticas Públicas, que aque-
la não era a cozinha da casa 
dele. Em seguida disse para os 
secretários municipais Cás-
sio Andrade (Infraestrutura) 
e Zennedy Bezerra (Plane-
jamento), que eles tivessem 
cuidado no que iriam dizer 
para no dia seguinte não se-
rem acordados pelo japonês 
da Polícia Federal.

Segundo o vereador 
Marco Antônio, a reunião foi 

para mostrar o relatório téc-
nico emitido pela Caixa Eco-
nômica Federal que diz que 
não houve irregularidades, 
nem superfaturamento na 
obra da Lagoa. Pelo relatório 
da CEF, a obra vem sendo to-
cada conforme o cronograma 
e sem irregularidade. O do-
cumento da Caixa foi enca-
minhado ao Ministério das 
Cidades, e mostra que todas 
as etapas da obra foram cum-
pridas pela Prefeitura de João 

Pessoa. Entre elas estão o de-
sassoreamento da Lagoa, a 
construção do anel sanitário, 
além da conclusão do túnel 
com mais de 700m de exten-
são, para evitar alagamentos 
no entorno do Parque Solon 
de Lucena.

Marco Antônio disse ain-
da que a obra da Lagoa inte-
ressa a toda a cidade de João 
Pessoa e que por esse motivo 
estava ali para mostrar o rela-
tório da Caixa Econômica Fe-

deral, para ouvir os secretá-
rios da Prefeitura envolvidos 
na obra, e também, para que 
os vereadores tivessem aces-
so ao documento a fim de ti-
rarem todas as dúvidas, prin-
cipalmente os vereadores da 
oposição. Ele disse que nos 
documentos apresentados 
pela CGU e pela Caixa, estão 
todas as respostas da obra do 
Parque Solon de Lucena que 
deverá ser inaugurada no 
próximo mês de junho.

Confusão
Ainda no início da re-

união os vereadores Raoni 
Mendes (DEM) e o Professor 
Gabriel (SD) trocaram gritos 
e quase partiram para agres-
são física, sendo que o pro-
fessor Gabriel chegou a dar 
um empurrão no vereador 
Raoni. Isso aconteceu logo 
depois que Raoni questio-
nou a leitura do relatório da 
Controladoria Geral da União 
(CGU), mostrando artigos do 
regimento interno que apon-
tariam a reunião como irre-
gular. Momento em que foi 
empurrado pelo professor 
Gabriel.

O professor Gabriel ex-
plicou que não aguentava 
levar grito de ninguém e 
alegou que os vereadores 
da oposição estavam muito 
nervosos. “Ele (Raoni), veio 
gritar para cima de mim e 
eu não sou homem de levar 
grito. Eu tive que afastá-lo 
para ele não gritar em cima 
de mim. Eu não aguento grito 
nem dele e nem de ninguém”, 
desabafou.

Por outro lado, Raoni 
explicou que na verdade, 
João Almeida estava lendo o 
relatório e “eu fui mostrar o 
regimento interno. Professor 
Gabriel começou a falar pa-
lavrões e a me empurrar. Eu 
pensei que ele iria contra-ar-
gumentar, mas partiu para 
agressão física. Não entendi 
a reação dele”, se defendeu.

O líder da oposição, Re-
nato Martins (PSB), chegou a 
entregar um bolo, em protes-
to, afirmando que a guloseima 
era para comemorar o retorno 
das atividades da comissão 
que, segundo o oposicionis-
ta, não se reunia há mais de 
ano. “O ato de hoje da bancada 
do prefeito Cartaxo significa 
medo da CPI da Lagoa e uma 
tentativa de não responder 
a perguntas como qual foi o 
posto de gasolina que abas-
teceu as caçambas que traba-
lham na obra da Lagoa, onde 
estão os tickets de pesagem 
eletrônica das caçambas que 
comprovam as 200 mil tone-
ladas de lixo e, por fim, onde 
estão as placas das caçam-
bas. Temos placas de motos e 
carros pequenos e não temos 
as placas das caçambas”, res-
saltou o vereador.

Renato disse ainda, que 
a oposição marcou esta reu-
nião para a opinião pública, 
mas ela não explica o rom-

bo de R$ 10 milhões desvia-
dos da obra da Lagoa. “Mas 
acredito que a Justiça vai 
sim instalar a CPI da Lagoa 
nesta Casa”. Sobre o relatório 
da Caixa Econômica Federal, 
o parlamentar disse que a 
Caixa não faz fiscalização, só 
analisa a prestação de contas 
de dados que são repassados 
pela Prefeitura e a Caixa tam-
bém diz no relatório que não 
faz auditoria.

Segredo de Justiça
“Pra mim”, continuou o 

vereador, “o trabalho inves-
tigativo cabe ao Ministério 
Público Federal, à Polícia Fe-
deral e à OAB. Por isso entra-
mos na Justiça e entendemos 
que logo logo a Justiça vai ser 
favorável à implantação da 
CPI da Lagoa”, afirmou ele, 
denunciando que diante do 
relatório da Caixa, que a “ban-
cada do prefeito apresenta 
nesta Casa como se fosse a 
salvação da obra da Lagoa, 

acontece em regime de segre-
do de Justiça, uma investiga-
ção que trata de uma relação 
criminosa entre membros da 
Caixa e da Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa”.

“Essa relação criminosa 
e devidamente investigada 
em segredo de Justiça já fez 
condução coercitiva com al-
guns secretários e ex-secretá-
rios da gestão municipal. Por-
tanto, as prestações de contas 
do Minha Casa, Minha Vida, 
da obra da Lagoa e de outras 
obras, realizadas com recur-
sos federais, nesse momento, 
são objetos de investigação, 
porque no que diz respeito 
ao Minha Casa, Minha Vida, 
têm muitas casas rachadas 
que foram superfaturadas e 
a Polícia Federal está inves-
tigando tudo”, revelou Rena-
to Martins, enfatizando que 
existem funcionários da Caixa 
Econômica Federal que já es-
tão passando por condução 
coercitiva. (ZA)

Renato aponta relação criminosa
Vereador Renato Martins denunciou que funcionários da CEF já estão sofrendo conduções coercitivas

A Comissão Parlamentar de In-
quérito que investiga os danos causa-
dos ao consumidor pelas empresas de 
telefonia móvel, telefonia fixa e in-
ternet banda larga realizou mais uma 
sessão pública nessa segunda-feira 
(25), com o objetivo de ouvir o pre-
sidente da Associação Nacional para 
Inclusão Digital (Anid), Percival Hen-
riques, que prestou seu depoimento 
sobre a falta de universalização da 
internet no Estado e a atuação das 
empresas que comandam o mercado 
e têm a conivência da Anatel.

A reunião de ontem contou com 
a presença do presidente da CPI, 
João Gonçalves, o relator Bosco Car-
neiro e o procurador da Assembleia, 
Adalberto Falcão.

Para o presidente João Gon-
çalves, a colaboração da Anid é es-
sencial para que a comissão possa 
entender um pouco mais a lógica 
das operadoras. Além disso, o par-
lamentar voltou a condenar que as 
empresas de telefonia realizam suas 

ações com a conivência da Anatel. 
“As empresas não podem querer 
ditar a regra do jogo. Vamos conti-
nuar pressionando para que a popu-
lação tenha um serviço de qualidade 
e com preço justo”, definiu.

No seu depoimento, Percival res-
salta que a internet é o principal ser-
viço de escoamento da informação. 
“Na economia da internet circulam, 
por ano, mais de 4 trilhões de dóla-
res e ainda não há uma regulamen-
tação para a rede mundial de com-
putadores em todo o mundo. Uma 
decisão judicial de retirar determi-
nado conteúdo do ar pode não ser 
cumprida se o servidor estiver fora 
do país”, resumiu.

Percival também disse que as ta-
rifas pagas pelos consumidores brasi-
leiros é cara, se levada em conta que 
o consumidor não conta com internet 
em diversos locais. “Você pode viajar  
pela BR-230, por exemplo, que só ha-
verá conectividade até Campina. De-
pois disso, só em Patos”, lamentou.

Presidente da Anid denuncia 
que há controle de mercado

CPI DA TELEFONIA

Percival Henriques (E) chama atenção para conivência da Anatel com as empresas

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP
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Polícia prende acusado 
de matar e enterrar a 
sogra dentro de casa 
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Banco do Brasil e Semob 
se reuniram para tentar 
solucionar o problema 

Carros obstruem faixa de ônibus
ACESSO AO BB DA EPITÁCIO

Os transtornos ocorridos 
diariamente na faixa exclusi-
va para transportes coletivos 
urbanos, nas imediações da 
agência do Banco do Brasil, na 
Avenida Epitácio Pessoa, na 
capital, foram tema de reunião, 
na manhã de ontem, que teve 
o objetivo de tentar encontrar 
uma solução para a obstrução 
da via pelos clientes. O encon-
tro foi entre representantes da 
Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana de João 
Pessoa (Semob-JP) e do Banco 
do Brasil.

Os condutores de veículos 
que necessitam passar pela fai-
xa destinada aos ônibus para 
ter acesso ao estacionamento 
e autoatendimento do Banco 
do Brasil geram fila que inter-
rompe o tráfego dos coletivos. 
É comum verificar o trânsito 
lento no local e os usuários 
dos ônibus geralmente são os 
mais prejudicados.

Scheila Patricia Lemos, 
auxiliar administrativa e pas-
sageira de coletivo, comentou 
que algumas vezes por sema-
na precisa ir à Receita Federal 
e ao pegar o ônibus de volta é 
rotineiro esperar muito devi-
do a paralisação do tráfego ou 
porque o motorista do ônibus 
‘queima a parada’. “Muitas ve-
zes estou aqui esperando e 
como já tem dois ônibus ou 
mais parados, o que preciso 
pegar passa direto ou fica espe-
rando a fila de carros, em fren-
te ao banco, andar, para chegar 
até aqui. Isso faz a gente atra-
sar muito aos compromissos, 

Adrizzia Renata
Especial para A União

Diariamente, clientes do banco formam fila de carros para entrar na agência fazendo com que os ônibus tenham que utilizar outra faixa 

perder muito tempo. Além do 
cansaço em ter que ficar aqui 
esperando”, desabafou.

Já os motoristas dos cole-
tivos precisam esperar o fluxo 
dos veículos dos clientes do 
Banco do Brasil prosseguir 
para alcançar a parada de ôni-
bus. Outras vezes, é necessá-
rio trafegar pela faixa do meio 
até chegar à parada. “Os car-
ros parados na faixa preferen-
cial atrapalham o motorista, 
porque temos que sair dela e 
passar para a faixa do meio e 
nem sempre dá para retornar 
para a exclusiva de ônibus. 
Aí nesse caso, ou esperamos 
todos os carros passarem ou 
paramos bem mais à frente, 
contestou a motorista de um 
ônibus da empresa Transna-
cional, Adriana Caetano.

Por outro lado, os clien-
tes do BB também reclamam 
das poucas vagas de estacio-
namento na agência e também 
do espaço entre o caixa de au-
toatendimento e a calçada que 
dá aceso à avenida, o que gera 
fila no local. “Eu chego aqui, 
fico parado na fila, arriscado a 
levar uma multa ou dando vá-
rias voltas no quarteirão para 
voltar e conseguir entrar no es-
tacionamento. Por conta disso, 
estou pensando em transferir a 
minha conta para a agência do 
Espaço Cultural, que tem muito 
mais opção de estacionamento. 
Já cheguei a ficar mais de meia 
hora aqui na fila e a STTrans 
ameaça multar, manda sair, é 
um transtorno”, disse o químico 
Osvaldo Espínola.

A Semob-JP explicou que a 

faixa exclusiva para transportes 
coletivos deve ser respeitada 
e caso isso não ocorra, deve 
ser aplicada a regra de trânsi-
to. “Os motoristas de todos os 
veículos têm direito a entrar à 
direita para ter acesso ao ban-
co ou a qualquer rua ou outro 
estabelecimento, mas não de-
vem permanecer parados, pois 
bloquear via pública e utilizar 
essa faixa sem ser de uso ex-
clusivo caracterizam infração 
de trânsito. Os ônibus também 
têm direito ao acesso à faixa do 
meio, em casos específicos, em 
que o tráfego está parado, para 
dar continuidade ao trajeto e 
voltar à sua faixa exclusiva para 
seguir seu destino”, afirmou o 
diretor de Planejamento do ór-
gão, Adalberto Araújo. 

De acordo com a Semob-

JP, embora não haja registro de 
reclamações nem fiscalização 
frequente naquele local, as câ-
maras de monitoramento da 
Central de Controle por Área 
(CTA) mostram constantemen-
te os transtornos no trânsito 
gerados devido ao fluxo de 
veículos que utilizam a agên-
cia. A partir daí, os agentes de 
trânsito mais próximos são 
acionados para intermediar a 
situação. Caso o motorista per-
sista em permanecer parado na 
faixa, bloqueando a via, está co-
metendo a infração de desobe-
diência e será multado por isso.

Na reunião com o Banco 
do Brasil, a Semob garantiu 
disponibilizar o engenheiro 
do órgão para juntos criarem 
um projeto que amplie o es-
tacionamento da agência. Os 

planos de ação estão em an-
damento para em breve solu-
cionar o problema de parali-
sação do trânsito no local.

Saiba mais
Há faixa exclusiva no 

anel externo da Lagoa, Via-
duto Miguel Couto, Avenida 
Cardoso Vieira, Avenida Cân-
dido Pessoa e Avenida Sa-
nhauá até o Terminal de In-
tegração do Varadouro. Após 
o Terminal, a faixa segue pela 
Rua Padre Azevedo, Rua Pa-
dre Meira até o cruzamento 
da Avenida General Osório 
com a Rua Guedes Pereira e 
na Avenida Epitácio Pessoa.

Quem pode circular na 
faixa, além dos ônibus, são os 
ciclistas, resguardada a dis-
tância mínima de segurança. 
Os veículos particulares só 
podem utilizar as faixas exclu-
sivas para entrar e sair de es-
tacionamentos ou 50 metros 
antes quando forem entrar à 
direita em alguma rua trans-
versal. Os veículos de saúde, 
de emergência, viaturas poli-
ciais e de fiscalização, inclusi-
ve da Semob, têm livre acesso 
nas faixas destinadas a ônibus, 
caso estejam em serviços de 
urgência com sinalização so-
nora e luzes acionadas.

Atualmente, a infração 
para o motorista que for 
pego dirigindo em corre-
dores de transporte coleti-
vo é gravíssima, com multa 
de R$ 191,54, além de sete 
pontos na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). 

Os motoristas de ônibus 
que saírem de sua faixa ex-
clusiva também estão sujei-
tos à autuação pelo CTB no 
valor de R$ 85,13. A infração 
é considerada média e acar-
reta em quatro pontos na 
carteira de habilitação.
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A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) instalou mais câ-
meras de monitoramento em 
João Pessoa que desde ontem 
passaram a fiscalizar mais 
dez localidades. Com isso, 
sobem para 22 os pontos 
com equipamentos habilita-
dos e operados diretamente 
por agentes de mobilidade 
que constatam as irregulari-
dades no trânsito através do 
vídeo monitoramento.

Próximo a todos os equi-
pamentos foram instaladas 
placas indicativas alertando 
os condutores da presença 
das câmeras. “Estamos am-
pliando nossa atuação com 
o objetivo de proporcionar 
mais segurança aos pedes-
tres e ciclistas, garantindo 
também mais fluidez ao trân-
sito e fazendo cumprir o que 
determina o Código de Trân-
sito Brasileiro”, ressalta Car-
los Batinga, superintendente 
da Semob-JP.

Respeito à sinalização
De acordo com levanta-

mento da Diretoria de Ope-
rações, desde fevereiro até o 
último domingo (24) 5.200 
condutores foram autuados 
por desrespeitar as normas 
de trânsito. “Recomendamos 
aos condutores que respei-
tem a sinalização, para que 
assim possam colaborar 

Fiscalização por câmera é 
ampliada em mais 10 áreas

NA CAPITAL

com a humanização do nosso 
trânsito e, consequentemen-
te, eles estarão evitando as 
autuações”, finalizou Batinga.

Atualmente a Semob-JP 
possui 44 câmeras de moni-

toramento, destas, 22 pas-
sam a ter também caráter de 
fiscalização. Para mais infor-
mações são disponibilizados 
os números: 0800 281 1518, 
3218-9330 e 3218-9336.

Lista das câmaras de fiscalização 

ç Rua Maciel Pinheiro x Barão do Triunfo

ç Rua Maciel Pinheiro x Padre Azevedo

ç Francisco Londres – TI

ç Av. General Osório x Av. Guedes Pereira

ç Av. Pedro II x Av. Princesa Isabel (Mercado)

ç Praça 1817

ç Av. Cruz das Armas (Oitizeiro)

ç Trevo das Mangabeiras

ç Av. Josefa Taveira (Mercado)

ç Av. Cruz das Armas (Mercado)

ç Av. Nego x Silvino Lopes

ç Av. José Américo x Barão de Mamanguape

ç Parque S. de Lucena x Rua Santo Elias

ç  Parque S. de Lucena x Av. Tabajaras

ç Av. João Machado x Av. Tabajaras

ç Av. Botto de Menezes x Barreto Sobrinho

ç Av. Epitácio x Av. Cabo Branco (Busto)

ç Av. Cabo Branco x Av. Tab. Antº Carneiro

ç Av. Ruy Carneiro x Rua Almirante de Tamandaré

ç Av. José Américo ( Rotatória do Altiplano)

ç Av. Flávio Ribeiro Coutinho x Av. Gal. Edson Ramalho

ç Av. Flávio Ribeiro Coutinho x Rua Manoel A. Cavalcanti

Intensificar as fiscalizações repres-
sivas e melhorar o percentual de veí-
culos escolares aprovados nas vistorias. 
Esses são os principais objetivos do Mi-
nistério Público da Paraíba (MPPB) para 
o projeto “Transporte Escolar – Alegria 
de Ir e Vir”, este ano, conforme infor-
mou a promotora de Justiça Soraya 
Escorel, que coordena os Centros de 
Apoio Operacional às Promotorias da 
Educação e Criança e Adolescente. 

O assunto foi discutido na tarde de 
ontem, na sede do MPPB, com repre-
sentantes do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB), que é parceiro 
do projeto desde 2013, quando foram 
iniciadas as vistorias e constatadas di-
versas irregularidades nos veículos que 
faziam o transporte de estudantes. 

Os dados revelam a importância 
e eficiência do projeto. Em 2013, ape-
nas 8% dos veículos  inspecionados em 
todo o Estado foram aprovados. Dois 
anos depois, esse percentual subiu para 
32%. “As vistorias são feitas a cada seis 
meses e já conseguimos perceber uma 
redução significativa do número de 
´paus-de-arara´ da primeira para a ter-
ceira vistoria”, comemoraram Edvaldo 
Oliveira, coordenador de equipe, e Ro-
sival Carvalho, do setor de elaboração 
de laudos de vistorias do Detran-PB.

Durante a reunião também foram 
discutidos os desafios e as dificuldades 
enfrentadas pelos órgãos de fiscaliza-
ção, como o grande número de cidades 
que ainda não municipalizaram o trân-
sito (o que totaliza 199 dos 223 municí-

pios paraibanos); a carência de efetivo 
e a necessidade de melhorar a logística 
de trabalho, com o aumento de rebo-
ques e reboqueiros e de pátios para 
receber os veículos irregulares apreen-
didos.

“Maio Amarelo”
Outro assunto destacado no encon-

tro diz respeito às mortes no trânsito. 
De acordo com o diretor de Engenharia 
do Detran-PB, Ruy Bezerra Cavalcanti 
Júnior, 51% dos atendimentos realiza-
dos no Hospital de Trauma de João Pes-
soa se referem a acidentes de trânsito, 
sendo que 80% deles envolvem motos. 
“Os dados também revelam que a re-
incidência é grande. A estimativa é de 
que essas mesmas vítimas de acidentes 
com motos voltarão a sofrer outro aci-
dente fatal ou grave, no prazo de ape-
nas seis meses”, destacou.

O representante do Detran-PB ex-
plicou que o grande número de mortes 
provocadas pela violência no trânsito é 
uma das preocupações levantadas pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
para esta década (2010-2020) e que por 
isso foi criada a campanha intitulada 
“Maio Amarelo”. “O objetivo é cons-
cientizar a população sobre o assunto”.

Para os representantes do Ministé-
rio Público paraibano e do Detran-PB, o 
trabalho que vem sendo realizado com 
o projeto é uma estratégia importante 
que pode ser agregado à campanha, 
uma vez que atua na prevenção de aci-
dentes e de mortes de escolares. 

Transporte escolar é tema 
de reunião do MP e Detran

FISCALIZAÇÃO
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PC desvenda crime de jovem que 
matou e enterrou a sogra em casa
Mulher estava desaparecida 
desde o dia 15 e corpo foi 
encontrado sábado

O registro de Boletim 
de Ocorrência (BO) na De-
legacia de Polícia Civil teve 
contribuição relevante para a 
elucidação do homicídio que 
teve como vítima a comer-
ciante Maria do Socorro Go-
mes Freitas dos Santos, 47, 
desaparecida desde o dia 15 
de abril e cujo corpo foi en-
contrado dentro de sua pró-
pria casa no sábado (23), em 
João Pessoa. De acordo com 
o delegado Reinaldo Nóbre-
ga, desde janeiro, a unidade 
policial é responsável pelo 
registro de pessoas desapa-
recidas na cidade e a procura 
pela unidade especializada 
levou à prisão do principal 
suspeito do crime, o genro da 
vítima, Cassiano Gonçalves 
Patrício, 19 anos.

“O trabalho de investi-
gação foi iniciado logo após 
a filha da comerciante regis-
trar o BO referente ao desa-
parecimento da mãe. Ela e o 
marido foram ouvidos para 
sabermos as últimas infor-
mações antes do suposto 
desaparecimento, e nesse 

momento já foram detecta-
das contradições na fala do 
genro. No dia 23, tivemos a 
informação de que o piso da 
despensa da casa havia sido 
modificado, o que nos levou 
à localização do corpo, que 
foi removido do solo pelo 
Corpo de Bombeiros com o 
devido acompanhamento da 
Perícia Criminal”, explicou a 
autoridade policial. 

Cassiano foi preso no 
mesmo dia que o corpo foi 
encontrado por equipes da 
Delegacia de Crimes contra 
a Pessoa (Homicídios) da ca-
pital e confessou o homicídio 
durante depoimento. O tio 
dele, Eduardo de Sousa Gon-
çalves, também foi preso por 
ocultação de cadáver. A ação 
teve o apoio da Secretaria de 
Administração Penitenciária 
(Seap).

Na delegacia, Cassiano 
contou que Maria do Socorro 
estava assistindo a televisão 
quando ele chegou por trás 
e tentou dopá-la com álcool. 
Como não deu certo, ele a 
sufocou e ela caiu, batendo a 
cabeça, o que a levou à mor-
te. O suspeito ainda afirmou 
que naquele dia levou a es-
posa e o filho para a casa da 
mãe dele, a fim de ficar sozi-

nho com Maria do Socorro e 
que, depois de matá-la, ainda 
levou R$ 150. “A motivação 
aponta para o fato de que 
Cassiano queria o dinheiro e 
bens da sogra. Ele e a esposa 
viviam na mesma casa que a 
vítima, com o filho, e não tra-

balhavam”, explicou a autori-
dade policial.

Cassiano foi preso em 
flagrante e indiciado por ho-
micídio triplamente qualifi-
cado. Ele e o tio vão respon-
der também por ocultação de 
cadáver. 

O delegado Reinaldo Nó-
brega frisou a importância 
do Boletim de Ocorrência no 
caso de desaparecimento de 
pessoas. “Não existe lapso 
temporal para que esse regis-
tro e o ideal é que ele seja fei-
to o mais rápido possível para 

que as investigações possam 
ser iniciadas. A Delegacia de 
Homicídios trabalha em regi-
me de plantão, na Central de 
Polícia Civil, em João Pessoa, 
e hoje é a unidade responsá-
vel pelo recebimento dessas 
ocorrências”, afirmou. 

Cardoso Filho                 
josecardosofilho@gmail.com

A quantidade de mortes nas 
rodovias federais na Paraíba foi 
reduzida para menos da metade 
em comparação a 2015. Segundo 
relatório divulgado ontem pelo 
Núcleo de Comunicação do ór-
gão, ocorreram três mortes este 
ano, enquanto que no  mesmo 
período de 2015 foram sete. Nos 
dois anos, o número de feridos 
foi o mesmo, 27.

As três vítimas fatais estão 
relacionadas a colisão de um GM 
Prisma na traseira de um cami-
nhão, onde uma passageira foi 
a vítima fatal, e a um choque de 
uma Honda POP 100 na lateral 
de outro caminhão; ambos, no 
interior do Estado. Uma das víti-

mas foi a coordenadora do Samu 
de Sousa, Adalgisa Maria Gade-
lha Vale Granjeiro.

Na Operação Semana Santa 
deste ano ocorreram 28 aciden-
tes, enquanto em 2015, a PRF 
registrou 46. Durante o feriadão, 
foram realizados 675 testes de 
alcoolemia, sendo que 21 mo-
toristas foram autuados e seis 
presos por estar com 0,32m/l de 
álcool no sangue acima do per-
mitido. Os policiais rodoviários 
federais fiscalizaram 2.044 veí-
culos e 2.217 pessoas, com 14 
prisões. Foram flagrados pelos 
radares, 1.433 veículos.

Seguindo um indicador dos 
últimos cinco anos, a PRF conse-
guiu manter a redução no núme-
ro de acidentes, mas, principal-
mente, o grau de letalidade das 

ocorrências de trânsito. 
Na Operação Tiradentes, 

o efetivo da PRF deu ênfase a 
quatro alvos considerados os 
que mais afetam a segurança no 
trânsito rodoviário: excesso de 
velocidade, veículos de duas ro-
das, ultrapassagens irregulares e 
embriaguez. Os acidentes mais 
graves são decorrentes do abu-
so no acelerador. As vítimas de 
acidentes onde o veículo estava 
em velocidade excessiva saem, 
na maioria dos casos, graves ou 
mortas. 

A embriaguez ao volante é 
outra causa de acidentes graves. 
Às vezes, associada ao excesso de 
velocidade. Outro fator que vem 
se destacando negativamente no 
trânsito brasileiro é o usuário de 
veículo de duas rodas, que são 

as motocicletas, ciclomotores e 
motonetas. Muitos, sequer, são 
habilitados, o que agrava ainda 
mais os riscos de acidentes.

Além do patrulhamento os-
tensivo, a PRF promoveu várias 
ações educativas nas rodovias fe-
derais dentro do projeto Cinema 
Rodoviário, que buscou sensibili-
zar motoristas e passageiros de 
seus papéis na construção de um 
trânsito mais seguro. Motoristas 
infratores ou não, além dos de-
mais passageiros, tiveram a opor-
tunidade de assistir a vídeos e 
pequenas palestras que mostram 
comportamentos inadequados 
no trânsito e as consequências 
dessas condutas. No total, 1.017 
pessoas foram alcançadas pelas 
ações de educação para o trânsi-
to durante a operação.

PRF registra queda no número de acidentes
OperaçãO TiradenTes

Três são presos 
por assalto a 
pastelaria em  
Alagoa Nova 
Chico José
chicodocrato@gmail.com

       
Policiais do 10º Batalhão 

de Polícia Militar, que efetua-
vam rondas na madrugada 
de ontem em Alagoa Nova, no 
Brejo paraibano, prenderam 
três homens em flagrante, 
momentos após eles terem 
assaltado uma pastelaria no 
centro da cidade. Com eles 
estavam dois menores que 
também foram apreendidos.

Com os acusados foram 
encontrados diversos celula-
res e um simulacro de pistola 
usado no assalto à pastelaria. 
Quando avistaram a viatura 
da Polícia Militar, os crimino-
sos tentaram fuga, mas foram 
perseguidos pelos policiais.

As vítimas do assalto re-
conheceram os assaltantes e 
tiveram de volta os celulares 
roubados. Os policiais con-
duziram os acusados à De-
legacia de Polícia de Alagoa 
Nova, onde o procedimento 
referente ao roubo foi provi-
denciado.

         
Desmanche de carros
A Delegacia de Roubos e 

Furtos em Campina Grande 
está investigando uma qua-
drilha responsável pelo fur-
to e desmanche de carros na 
cidade. No curso das inves-
tigações, os policiais da DRF 
já identificaram cerca de 30 
pessoas, incluindo ladrões e 
receptadores.  A força-tarefa 
conta também com policiais 
do Serviço de Inteligência do 
2º Batalhão de Polícia Militar. 

No feriado de 21 de abril 
a PM prendeu Flávio Luís, 
de 24 anos, com um Corsa 
que foi roubado no mesmo 
dia. Ele tentou fugir, atirou 
contra os policiais e ainda 
bateu com o carro na viatura 
da PM. Flávio foi capturado e 
conduzido ao xadrez da Cen-
tral de Polícia.

Cassiano, genro da vítima, foi preso no mesmo dia que o corpo foi encontrado enterrado na dispensa da casa de Maria do Socorro

FOTO: Secom-PB

Um total de 295 atendimen-
tos foi realizado pelo Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraíba 
das 7h30 da sexta-feira (22) até 
as 5h de ontem. Os números in-
cluem as demandas recebidas 
através do telefone 193, número 
de emergência da corporação, 
e abrange as modalidades de 
combate a incêndio, atendimen-
to pré-hospitalar, busca e salva-
mento. também foram contabili-

zadas as ações preventivas. 
De acordo com a Seção de 

Planejamento e Estatísticas do 
CBMPB, os atendimentos pré-hos-
pitalares lideraram o ranking de 
ocorrências, com 133 casos. Ainda 
foram registrados 31 combates a 
incêndio, 49 ações de salvamento 
e três intervenções em emergên-
cias envolvendo produtos peri-
gosos. Outras 14 ocorrências não 
foram classificadas. 

Na área de praias, rios e açu-
des foi registrado um aumento 
no número de atendimentos 
em decorrência do feriadão de 
Tiradentes. Com mais pessoas 
nas praias, os casos de afoga-
mento elevaram-se, chegando 
a oito pessoas vítimas desse tipo 
de acidente que foram salvas 
pelos bombeiros. Em outros dois 
casos, no entanto, os afogamen-
tos resultaram em óbito. 

Ainda foram contabilizados 
dez resgates aquáticos, que é 
quando o banhista está em si-
tuação de perigo e é retirado da 
água pelos bombeiros antes que 
venha a se afogar. Na parte de 
prevenção, o Corpo de Bombei-
ros realizou 45 atendimentos, 
sendo 24 informações prestadas 
ao público, quatro advertências 
e 17 pontos bases em locais ex-
ternos. 

Corpo de Bombeiros atende 295 ocorrências 

A Polícia Militar prendeu 
em flagrante, no sábado (23), 
um homem suspeito de reali-
zar um assalto aos passageiros 
do ônibus que faz a linha 5206 
(Mangabeira- Epitácio- Cris-
to), na Avenida Epitácio Pes-
soa, na capital. Jordão Ribeiro 

Meireles, de 22 anos, foi preso 
por equipes da Companhia 
Especializada em Apoio ao Tu-
rista (Ceatur), nas proximida-
des do Bairro dos Estados.

De acordo com a tenente 
Rileide Couto, uma das via-
turas da Ceatur se deparou 

com o roubo em andamento 
e acompanhou o ônibus para 
interceptar o suspeito. 

“Ele desceu do ônibus 
e quando foi surpreendido 
com a presença da viatura 
começou a pular o muro de 
algumas casas localizadas na 

Avenida São Paulo (Bairro 
dos Estados) para tentar fu-
gir, mas foi montado um cer-
co policial na área que resul-
tou na prisão em flagrante do 
suspeito, que estava escondi-
do no quintal de uma das re-
sidências”, detalhou.

Com o acusado, que esta-
va na condição de foragido da 
Penitenciária Média de Man-
gabeira desde o mês passado, 
onde cumpria pena por roubo, 
foi recuperado o celular de 
uma mulher que estava den-
tro do coletivo.

PM prende suspeito de assaltar ônibus 
eM JOãO pessOa
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Perigo para a pele: radiação solar 
pode alcançar nível máximo na PB
Médico alerta para o risco 
de doenças associadas ao 
calor e à exposição solar

Janielle Ventura
Especial para A União

Para os próximos dias, 
o Instituto Nacional de 
Meteorologia prevê clima 
nublado com chuvas em 
diversas regiões do Estado 
da Paraíba. Apesar da pre-
sença de nuvens, a radiação 
pode alcançar seu nível má-
ximo, 11%. Nesse período, a 
população deve evitar o sol 
e, em casos de exposição, 
proteger a pele. Quando ela 
fica exposta ao sol durante 
muito tempo, há o risco de 
desenvolver câncer de pele. 
Em 2016, o Instituto Nacio-
nal do Câncer estima que 3 
mil novos casos da doença 
devem surgir na Paraíba.

Outras doenças tam-
bém podem ser associadas 
ao calor e à exposição solar. 
O dermatologista Victor Mi-
guel Coutinho diz que o sol 
pode causar desde proble-
mas imediatos, como quei-
maduras, até problemas em 
longo prazo, como rugas 
precoces e o câncer. O uso 
de filtro solar e roupas de 
proteção tornam-se aliados 
contra as doenças.

"Os efeitos do sol são 
cumulativos, ou seja, a car-
ga de sol que se tomou na 
infância e adolescência vai 
se somando com o sol que 
se toma ao longo da vida", 
explicou o médico, que 
também é vice-presiden-
te da Sociedade Brasileira 
de Dermatologia (SBD) re-
gional Paraíba. Por isso, a 
proteção solar nos primei-
ros 20 anos é considerada 
tão importante. Segundo 

ele, é quando se toma mais 
sol na vida.

Brasil
O Inca estima mais de 

187 mil novos casos de cân-
cer de pele no Brasil em 
2016. O instituto ainda reve-
la que o câncer de pele não 
melanoma continua sendo o 
tumor mais incidente, tanto 
em homens quanto em mu-
lheres. A educação em saúde 
para a população, com ações 
de estímulo à proteção indi-
vidual contra a luz solar, é 
altamente efetiva e de custo 
relativamente baixo para a 
prevenção primária do cân-
cer de pele, inclusive os me-
lanomas.

Recomendações
Ao primeiro sinal de 

surgimento de novas man-
chas ou sinais na pele, ou 
modificações na cor, no ta-
manho e nas bordas de le-
sões antigas, a assistência 
médica deve ser procurada, 
em especial um dermato-
logista. Tal procedimento 
permite a identificação de 
possíveis lesões precurso-
ras ou até mesmo de cân-
ceres em estágios iniciais, 
propiciando diagnóstico e 
tratamento precoce.

O Dr. Victor alerta que 
crianças e idosos são mais 
propensos a desidratarem 
e terem complicações mais 
sérias como a insolação. Por 
isso, intercalar instantes de 
exposição com períodos de 
repouso à sombra é funda-
mental. Utilizar medidas de 
proteção adequadas como 
boné, roupas, filtro solar 
e óculos é de suma impor-
tância, bem como adequa-
da alimentação e reforço 
na hidratação são sempre 
bem-vindos às atividades 

A Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur) vai realizar 
uma ação promocional e de 
capacitação em Belo Hori-
zonte (MG) para divulgar o 
‘Destino Paraíba’. Em parceria 
com a Associação Brasileira 
de Hotéis na Paraíba, Fede-
ração do Comércio e a Azul 
Viagens, as ações começam 
nesta quinta-feira (27) com 
a capacitação de 80 agen-
tes de viagens e uma roda-
da de negócios que contará 
com executivos de vendas da 
rede hoteleira e receptivo. Na 
oportunidade está previsto 
o lançamento oficial do voo 
semanal direto, a partir do 
dia 4 de junho (sábado) entre 
Belo Horizonte (Aeroporto de 
Confins) e João Pessoa.

No evento, além da ca-
pacitação e apresentação do 
‘Destino Paraíba’, vai acon-
tecer um show cultural do 
Grupo Folclórico de Sesc da 
Paraíba e será oferecido um 
coquetel para os convidados. 
Nessa ação, estarão presentes 
executivos dos hotéis Hard-
man, Nord, Tropical, Mussulo 
by Mantra, Verde Green, Cabo 
Branco Atlântico, Casa Bran-
ca e Luck Receptivo. No dia 
seguinte (sexta-feira), a comi-
tiva paraibana promove um 
workshop na Operadora Mas-
ter, quando serão promovidas 

capacitações com consultores 
de vendas e uma rodada de 
negócios com hoteleiros da 
rede Nord, Tropical Tambaú e 
Mussulo by Mantra.

Em seguida, o grupo se-
gue com os promotores de 
vendas para realizar uma blitz 
em várias agências de viagens 
da Master Turismo, em BH 
para apresentar as novidades, 
trocar experiências e reforçar 
a divulgação da Paraíba. No 
sábado (30), a comitiva pa-
raibana participa do 8º Wor-
kshop da Visual Operadora. 
O ‘Destino Paraíba’ será apre-
sentado para os agentes de 
viagens (serão cerca de 160 
profissionais), durante todo o 
dia, e haverá um coquetel de 
encerramento com os agentes, 
encerrando com uma apre-
sentação do Grupo Folclórico 
do Sesc Paraíba.

De acordo com a presi-
dente da PBTur, Ruth Avelino, 
a recepção do voo inaugural 
da Azul será em ritmo de for-
ró. Os preparativos ainda se-
rão definidos e a solenidade 
contará com apoio da Infrae-
ro (Empresa Brasileira de In-
fraestrutura Aeroportuária), 
que deve promover a tradicio-
nal solenidade de batismo da 
aeronave. Esse evento aconte-
ce quando um voo é inaugura-
do nos aeroportos.

“Destino Paraíba” será 
divulgado em Minas

turismo

O Complexo Hospitalar de 
Doenças Infectocontagiosas Cle-
mentino Fraga, unidade inte-
grante da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), está realizando 
atividades de saúde preventiva 
em diversos municípios da Paraí-
ba. As ações, com caráter educa-
tivo e preventivo, fazem parte 
do Programa Clementino Itine-

rante, que atende e orienta a po-
pulação dos municípios, além de 
disponibilizar diversos serviços 
de saúde pública gratuitos.

A equipe do Clementino Iti-
nerante estará presente, a par-
tir de hoje, em vários pontos do 
Estado, disponibilizando testes 
rápidos de HIV, sífilis e hepatites 
virais. Haverá também a verifica-

ção de pressão arterial, testes de 
glicemia, além da distribuição de 
preservativos masculino, femini-
no e material educativo. 

A Companhia da Saúde e 
do Sorriso do Clementino Fraga 
também oferece, de uma forma 
bem humorada, mensagens edu-
cativas de saúde para o público 
em geral.

Clementino Itinerante contempla 
três municípios a partir de hoje

sAÚDE PrEVENtiVA

Mesmo em dias nublados, as pessoas devem evitar o sol e, em casos de exposição, proteger a pele com filtro solar com FPS acima de 30 

O dermatologista ressalta cuidados nas praias e nas piscinas:
n Praia: Evitar horários de maior radiação (das 9h às 15h); usar roupas de proteção 
preferencialmente com mangas e bonés; aplicar filtro solar em camada generosa nas 
áreas expostas pelo menos 20 minutos antes de entrar na água para que dê tempo do 
produto penetrar na pele, e reaplicar a cada 2h (uma dica é aplicar o filtro solar em casa 
e outra camada de reforço quando chegar à praia); hidratar-se  bem com água / sucos.

n Piscina: Basicamente os mesmos cuidados da praia com o acréscimo de que o cloro 
da piscina tende a ressecar a pele das crianças e pode gerar alergias e coceiras na pele. 
Para prevenir, convém usar hidratantes infantis pelo menos duas vezes ao dia nos dias 
de piscina. Se mesmo assim surgir alguma alteração, procurar o médico dermatologista. 

Curiosidade
n  Mesmo sob a sombra, a pele recebe radiação solar e pode obter bronzeamento ou 
queimaduras. Isso porque a radiação é refletida pelo chão (ou qualquer superfície) e 
volta à pele. O ideal é usar protetor empre que possível, mesmo quando está nublado.

Previsão do tempo
n A previsão para hoje até sexta-feira (29) na Paraíba, segundo o Inmet, é de céu 
nublado ou parcialmente nublado com chuvas isoladas. Temperatura mínima de 18oC e 
máxima de 35oC. Os níveis de raios ultravioleta alcançam seu valor máximo (11%). 

Fique atentoexpostas ao sol. Não só ba-
nhistas sofrem com a radia-
ção, mas quem trabalha no 
sol, como pedreiros e moto-
boys, também precisam se 
proteger. 

Filtros
Em recomendação, Vic-

tor diz que o fator de pro-
teção solar (FPS) de um 
filtro solar deve ser no mí-
nimo 30. Nas pessoas com 
pele muito clara e sensível 
é ideal que o FPS seja no 
mínimo 50. O FPS reflete o 
grau de proteção que aquele 
filtro solar tem em relação à 
radiação UVB, responsável 
pela queimadura solar. 

Independente do nú-
mero do FPS, o filtro deve 
ser reaplicado a cada 2h se 
em exposição contínua ao 

sol e em camada generosa 
sobre a pele. Ele adverte 
que camadas finas compro-
metem a eficácia do produ-
to. O filtro solar deve ser 
utilizado em todas as áreas 
expostas ao sol, indepen-
dente do horário do dia. 

Ao contrário do que algu-
mas pessoas pensam nenhum 
filtro solar é capaz de blo-
quear totalmente a ação do 
sol na pele, ele apenas mini-
miza os danos. "É tanto que o 
termo “bloqueador solar” foi 
proibido pela Anvisa, pois não 
reflete a capacidade de ne-
nhum filtro. O dermatologista 
saberá indicar o melhor filtro 
solar para cada indivíduo, le-
vando em consideração as ca-
racterísticas da pele e grau de 
exposição ao sol do paciente", 
finalizou o médico.

Terça-feira (26/4)
Usina Agroval (Santa Rita) – Realização de testagens rápidas de HIV, 
sífilis e hepatites, bem como a distribuição de material educativo e de 
preservativos. A ação ocorre das 8h às 17h.

Procuradoria Regional do Trabalho e CBTU (João Pessoa) 
O Clementino Itinerante, em parceria com Instituto Brasileiro de Políti-
cas Públicas (Ibrapp), realiza a Campanha de Aferição de Pressão para 
o público-alvo, que são funcionários-sede e colaboradores terceirizados 
dos órgãos que o instituto possui contratos (CBTU-PB e PRT-PB), com o 
objetivo de promover ações que integrem e contribuam para a melhoria 
da saúde dos seus colaboradores, além de orientar, prevenir e combater 
doenças como a hipertensão arterial e diabetes. Uma equipe de enfer-
meiros e técnicos realizará aferição de pressão na CBTU e outra equipe 
na PRT-PB. Horário: CBTU das 8h às 17h e na PRT-PB das 8h às 16h30.

Quinta-feira (28/4)
Espaço Cultural (João Pessoa) – O Clementino Itinerante irá participar do 
Circuito de Saúde, Cultura e Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
das 8h às 17h. Serão disponibilizados testes rápidos de HIV, sífilis e he-
patites, verificação de pressão arterial, testes de glicemia, distribuição 

de material educativo, preservativos, além da participação da equipe de 
Teatro Companhia da Saúde e do Sorriso.

Sexta-feira (29/4)
Município de Sobrado - A equipe do Clementino Itinerante vai levar servi-
ços de saúde à população de Sobrado, durante as atividades comemora-
tivas ao aniversário da cidade.

Domingo (1/5)
Ação do BPTran em Tambaú (João Pessoa) – No dia 1º de maio, a par-
tir das 9h, no Bahamas, Praia de Tambaú, o Batalhão de Policiamento de 
Trânsito (BPTran-PB), em parceria com o Comitê Operativo para Vigilância 
e Monitoramento dos Acidentes de Trânsito, vai realizar o I Passeio Ciclís-
tico Beneficente. No evento, o Clementino Itinerante fará a verificação de 
pressão arterial, testes de glicemia, orientação e distribuição de mate-
rial educativo sobre DSTs, além da distribuição de preservativos.

Segunda-feira (2/5)
Complexo Agroindustrial Japungu (Santa Rita) – Realização de testa-
gens rápidas de HIV, sífilis e hepatites, bem como a distribuição de ma-
terial educativo e de preservativos. A ação ocorre das 8h às 17h.

Programação

Foto: Marcos Russo
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Últimas
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Prazo para pagamento do IPVA 
de placa final 6 termina na sexta
Proprietários podem garantir 
o desconto de 10% na opção 
da cota única à vista

Os donos de veículos com 
placa final 6 precisam ficar 
atentos ao prazo final do pa-
gamento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) e evitar paga-
mentos de juros e multas. Para 
garantir o desconto de 10% na 
opção da cota única à vista, o 
proprietário deve efetuar o pa-
gamento até a próxima sexta-
feira (29). Outra opção é o par-
celamento do tributo em até 
três vezes, mas sem desconto, 
sendo a primeira parcela de-
vendo ser paga também até o 
dia de 29 deste mês.

Para os proprietários 
que não receberam o boleto 
em suas residências, é pos-
sível solicitar a impressão 
em qualquer posto de aten-
dimento do Detran-PB ou 
imprimi-lo pessoalmente no 
site do órgão. Bastam infor-
mar os números completos 

da placa dos veículos e do Re-
navam no link http://www.
detran.pb.gov.br/index.php/
ipva.html.

Parcelamento
Termina também no dia 

29 o prazo para pagamento 
da segunda das três parcelas 
da placa final 5, enquanto os 
proprietários das placas ter-
minadas em 3 e 4 deverão 
efetuar a terceira e última 
parcela do tributo. 

    
Isenção
A legislação do IPVA em 

vigor assegura isenção do im-
posto para proprietários de 
veículos com 16 anos com-
pletos do ano de fabricação, 
sendo assim veículos com ano 
de fabricação abaixo de 2000 
ficarão isentos de pagamento 
do IPVA em 2016. Contudo, 
esses veículos devem efetuar 
as demais taxas que envolvem 
o emplacamento, como seguro 
obrigatório (DPVat), licencia-
mento e a taxa de prevenção 
contra incêndio (Bombeiros).

Começou ontem, na Central de 
Polícia Civil, em João Pessoa, as au-
las do curso de capacitação sobre 
Identificação e Encaminhamento 
de Dependentes Químicos, que 
está sendo promovido por meio de 
uma parceria entre a Secretaria Es-
tadual de Segurança e Defesa So-
cial (Sesds) e o Serviço Nacional de 
Segurança Pública (Senasp), órgão 
ligado ao Ministério da Justiça. O 
curso também recebe o apoio da 
Academia de Polícia Civil da Paraí-
ba (Acadepol). 

A capacitação é voltada para 
policiais civis e militares, e se es-
tende também para Núcleos de 
Saúde destas instituições, além de 
servidores da Secretaria de Educa-
ção do Estado. Para a agente de 
investigação e chefe do Núcleo de 
Saúde da Secretaria de Segurança 
e Defesa Social (Sesds), Susicleide 
Dantas, a necessidade do curso é 
clara, já que os profissionais da 
Segurança Pública devem estar 
sempre prontos para o cuidado e 
a orientação de pessoas que são 
consideradas dependentes quími-
cos. “O curso é importante, até 
mesmo pela oportunidade de po-
der obter conhecimento a partir 
do início da implantação das po-
líticas públicas sobre drogas no 
Brasil, bem como, apesar de já ter 
o conhecimento prévio sobre a lei 
relacionada às drogas, rever algu-
mas nuances sobre o olhar do psi-
cólogo”, disse. 

O facilitador do curso é o psi-
cólogo Paulo Roberto Costa Pes-
soa, que possui pós-graduação em 
saúde mental pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. 
Os debates seguem até a próxi-
ma sexta-feira (29), e tratarão de 
temas diversos, como: prevenção; 
uso de drogas no ambiente de 
trabalho; assistência aos usuários, 

Segurança participa de capacitação
 dependentes químicos

entre outros. “O trabalho de pre-
venção sobre o uso das drogas e o 
acompanhamento é extremamen-
te importante para a instituição, 
porque os riscos desse uso no am-
biente de trabalho, principalmente 
na nossa função, que lida com vidas 
diariamente, são imensos e podem 
acarretar grandes consequências”, 
frisou Susicleide Dantas.

Durante o curso, os participan-
tes terão a oportunidade de conhe-
cer a Rede de Atenção Psicossocial 
da Paraíba, da qual fazem parte: 
Cras, Creas e Caps AD, além de ou-
tros. Segundo a diretora de Ensino 
da Acadepol, Anny Karoline Carnei-
ro Maciel, as aulas visam a orienta-
ção quanto à prevenção e o trata-
mento de dependentes químicos. 
“É uma grande oportunidade para 
esses profissionais e mais uma ação 

da Secretaria de Segurança do Es-
tado no tocante ao enfrentamen-
to à violência. A prevenção é um 
dos pilares desse enfrentamento e 
estamos contando com a união de 
profissionais da segurança, da edu-
cação e da saúde para um combate 
mais rápido e eficaz em relação às 
drogas”, destacou.

O curso prossegue nesta terça-
feira com o tema “A prevenção do 
uso de drogas na sociedade: por 
onde começar? O papel da famí-
lia e o papel da escola” no horário 
da manhã. Já no período da tarde 
será abordado o tema “As drogas 
no ambiente de trabalho: Como 
Tratar?”. As aulas serão sempre 
realizadas no auditório da Central 
de Polícia de João Pessoa e toda a 
capacitação terá carga horária de 
40horas/aula.

A capacitação é voltada para policiais civis, militares e servidores da Educação

Foto: Secom-PB

O Movimento dos Tra-
balhadores Sem-Terra (MST) 
realiza hoje mais uma marcha 
da jornada do “Abril Verme-
lho”. A chegada à capital está 
prevista para as 8h30. O ob-
jetivo é denunciar o que eles 
consideram “golpe” do impea-
chment, além de reivindicar 
para que a reforma agrária 
seja retomada por parte do go-
verno. Os trabalhadores, com 
a parceria da Frente Brasil Po-
pular, se encontram na Praça 
Pedro Américo, onde começa 
a marcha. De lá eles seguirão 
até a Avenida Epitácio Pessoa. 

Segundo os integrantes 

da Comissão do MST, os tra-
balhadores vão sair de Bayeux 
direto para João Pessoa, onde 
realizam ato público. Em se-
guida, se dirigem à Avenida 
Epitácio Pessoa e de lá até a 
sede do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrá-
ria (Incra),  onde será apre-
sentada a pauta do “Abril Ver-
melho”.

A coordenação do MST 
afirma que hoje à noite haverá 
reunião para discutir os últi-
mos detalhes da marcha. Eles 
estimam que a movimentação 
conte com a presença de cerca 
de mil pessoas. De acordo com 
a comissão, não haverá fecha-
mento das divisas e avenidas 
da capital, apenas passeata.

MST realiza marcha 
hoje em João Pessoa

“Abril Vermelho”

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

O líder do PMDB no Se-
nado, Eunício Oliveira (PMDB-
CE), disse ontem que o partido 
não vai fechar questão a respei-
to da votação do impeachment 
da presidente Dilma Rousseff. 
De acordo com Oliveira, no dia 
da votação, tanto na comis-
são como no plenário, haverá 
orientação de voto da legenda, 

mas os peemedebistas estarão 
livres para votar.

“Na bancada do PMDB 
não fecharei questão. Não vou 
engessar cabeça, nem pensa-
mento de senador. Agora, eu 
terei uma posição e o partido 
terá uma posição de encami-
nhamento no momento opor-
tuno”, disse o senador cearense.

Senadores do PMDB 
estarão livres para votar

impedimento de dilmA

O governador Ricar-
do Coutinho anunciou 
ontem, no programa se-
manal de rádio “Fala Go-
vernador”, transmitido 
pela Rádio Tabajara, que 
o pagamento do mês de 
abril dos servidores será 
nesta sexta-feira (29) e 
no sábado (30).

Com isso, o Estado 
mantém o compromisso 
de efetuar o pagamento  
dentro do mês trabalha-
do. No primeiro dia rece-
bem aposentados e pen-
sionistas. No sábado, será 
a vez dos servidores da 
ativa, incluindo adminis-
tração direta e indireta.

Estado paga mês de 
abril nos dias 29 e 30

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Marco 
Aurélio negou ontem pedi-
do de instalação imediata de 
processo de impeachment do 
vice-presidente Michel Temer. 
Apesar de ter determinado a 
abertura do processo, em deci-
são anunciada no mês passado, 
o ministro entendeu que o pre-
sidente da Câmara dos Deputa-

dos, Eduardo Cunha, não está 
protelando o andamento do 
caso, pelo fato de a comissão 
especial do processo não ter 
sido instalada.

No mês passado, o minis-
tro determinou ao presidente 
da Câmara abertura de pedido 
de impeachment contra Temer, 
apresentado pelo advogado 
Mariel Marley Marra.

STF nega instalação 
imediata de processo

impeAchment de temer

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio do 
Núcleo de Doenças e Agra-
vos Não Transmissíveis, 
realiza, hoje, várias ativi-
dades em comemoração ao 
Dia Nacional de Prevenção e 
Combate à Hipertensão Ar-
terial. O evento será das 9h 
às 12h, no Shopping Tambiá, 

no Centro de João Pessoa.
No local, serão ofere-

cidos serviços de verifi-
cação e orientações sobre 
hipertensão; necessidade 
da prática de atividade físi-
ca; redução do consumo do 
sódio na alimentação; além 
da prevenção e tratamento 
do tabagismo.

Governo realiza ações 
de combate à doença

hipertensão ArteriAl

O Programa de Inclusão 
Social através da Música e das 
Artes (Prima) teve três alunos 
selecionados para integrarem 
a Orquestra Sinfônica Jovem 
da Paraíba (OSJPB). Os selecio-
nados são dos polos de Cabe-
delo, Grande João Pessoa, Alto 
do Mateus, na capital, e Catolé 
do Rocha, no Sertão do Estado. 
Os aprovados receberão uma 

bolsa de R$ 700 e participarão 
dos ensaios duas vezes por se-
mana.

De acordo com o diretor-
geral do Prima, Alex Klein, essa 
é mais uma conquista do Pro-
jeto digna de comemoração. É 
a primeira vez que alunos do 
Prima são selecionados para 
integrar a Orquestra Sinfônica 
Jovem.

Alunos são escolhidos 
para compor a OSJPB

primA

O Brasil registrou em 
2015 o menor número de 
casos de malária dos últimos 
35 anos. Levantamento di-
vulgado pelo Ministério da 
Saúde ontem, Dia Mundial da 
Malária, mostra que 143 mil 
casos da doença foram noti-
ficados no ano passado, com 
26 mortes.

Para marcar a data, o go-
verno lançou a campanha “Eli-

mine a malária para o bem”. 
A ação, direcionada para a 
região amazônica, enfatiza a 
eliminação da malária falcipa-
rum no País, espécie mais gra-
ve do parasita Plasmodium, 
causador da doença.

O objetivo é conscientizar 
as pessoas da região que já ti-
veram a doença mais de uma 
vez e não buscaram tratamen-
to na rede pública de saúde.

Malária registra menor 
número em 35 anos
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Senado elege comissão especial

Em votação simbólica, 
presidida pelo Senador Re-
nan Calheiros (PMDB-AL) 
o Senado Federal elegeu 
ontem os nomes dos indi-
cados pelos partidos para 
compor a comissão especial 
que analisará a denúncia de 
crime de responsabilida-
de contra a presidente da 
Repúblice, Dilma Rousseff, 
conforme autorização deci-
dida pela  Câmara dos De-
putados. 

Como maior partido, 
o PMDB tem direito a cin-
co vagas de titular e igual 
número de suplentes. Fo-
ram indicados titulares os 
senadores Raimundo Lira 
(PB), Rose de Freitas (ES), 
Simone Tebet (MS), Dário 
Berger (SC) e Waldemir 
Moka (MS).

 Como suplentes, foram 
indicados pelo líder pee-
medebista Eunício Oliveira 
(CE), Hélio José (DF), Marta 
Suplicy (SP), Garibaldi Al-
ves (RN), João Alberto Souza 
(MA). Indicado inicialmente, 
o senador José Maranhão 
(PB) recusou a indicação e 

Votação simbólica foi 
presidida pelo senador 
Renan Calheiros 

aNálise Do PeDiDo De imPeachmeNT

o partido ainda não escolheu 
um substituto.

Pelo bloco da oposi-
ção, composto por PSDB, 
DEM e PV, foram indica-
dos os senadores Aloysio 
Nunes (PSDB-SP), Antônio 
Anastasia (PSDB-MG), Cás-

sio Cunha Lima (PSDB-PB) 
e Ronaldo Caiado (DEM-
GO), como titulares como 
suplentes os nomes esco-
lhidos foram Tasso Jereis-
sati (PSDB-CE), Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES), Paulo 
Bauer (PSDB-SC) e Davi Al-

columbre (DEM-AP).
Pelo bloco de apoio ao 

governo, formado por PT 
e PDT, os senadores Lin-
dbergh Farias (PT-RJ), Gleisi 
Hoffmann (PT-PR), Telmário 
Mota (PDT-RR), como titulares 
e Humberto Costa (PT-PE), Fá-

tima Bezerra (PT-RN) e João 
Capiberibe (PSB-AP) como 
suplentes. O PT cedeu uma 
vaga de suplência ao PSB.

Já o bloco formado por 
PSB, PPS, PCdoB e Rede indi-
cou os senadores Fernando 
Bezerra (PSB-PE), Romário 

(PSB-RJ) e Vanessa Graz-
ziotin (PcdoB-AM), como 
titulares, e Roberto Rocha 
(PSB-MA), Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) e Cristovam 
Buarque (PPS-DF) como su-
plentes.

O bloco formado por 
PTB, PR, PSC, PRB e PTC, 
indicou como titulares Wel-
lington Fagundes (PR-MT), 
Zezé Perrella (PTB-MG) e 
Eduardo Amorim (PSC-SE) 
e Magno Malta (PR-ES) 
como suplentes. O bloco 
formado por PP e PSD in-
dicou os senadores José 
Medeiros (PSD-MT), Ana 
Amélia Lemos (PP-RS) e 
Gladson Cameli (PP-AC). 
Como suplentes foram indi-
cados Otto Alencar (PSD-BA), 
Sérgio Petecão (PSD-AC) e 
Wilder Moraes (PP-GO).

FoTo: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A comissão especial que analisará, no Senado, a admissibilidade do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, foi eleita ontem

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva disse on-
tem (25) que o processo de 
impeachment contra a pre-
sidente Dilma Rousseff está 
sendo conduzido por uma 
“quadrilha legislativa”. Lula 
participa de encontro pro-
movido pela Aliança Progres-
sista, uma rede internacional 
de partidos e organizações 
de esquerda. Com a voz rou-
ca, o discurso do ex-presi-
dente foi lido pelo diretor do 
Instituto Lula, Luiz Dulci.

“Uma aliança oportunis-
ta entre a grande imprensa, 
os partidos de oposição e 
uma verdadeira quadrilha 
legislativa, que implantou a 
agenda do caos”, disse Lula 
em discurso lido por Dulci. 

Após Dulci ter lido o dis-
curso, o ex-presidente falou 
alguns minutos de improvi-
so.  Segundo Lula, os deputa-
dos federais não analisaram 
com equilíbrio os argumen-
tos sobre o impedimento da 
presidente, e resolveu pela 
abertura do processo de for-
ma sumária. “Ali não houve 
uma mínima análise de argu-
mentos e provas. Houve um 
pelotão de fuzilamento, co-
mandado pelo que há de mais 
repugnante no universo polí-
tico”, criticou o ex-presidente.

“Essa operação foi co-
mandada pelo presidente da 
Câmara dos Deputados, réu 
em dois processos por cor-
rupção, investigado em qua-
tro inquéritos e apanhado 

em flagrante ao mentir so-
bre suas contas secretas na 
Suíça”, disse em referência a 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
que, de acordo com Lula, 
aceitou a tramitação do pro-
cesso de impeachment como 
vingança. “Quando os depu-
tados do PT se recusaram a 
acobertá-lo no Conselho de 
Ética, o presidente da Câma-
ra abriu o procedimento do 
impeachment”.

Uma das razões da ação 
para a saída de Dilma é, se-
gundo Lula, abafar as inves-
tigações e o combate à cor-
rupção no País. “Os golpistas 
querem voltar ao poder para 
controlar, justamente a po-
lícia. Intimidar o Ministério 
Público e a Justiça, como fize-
ram no passado. Para resta-
belecer o reino da impunida-
de que sempre os preservou”.

O agravamento da crise 
política, que criou o cenário 
propício ao impedimento 
da presidente, foi uma es-
tratégia dos opositores ao 
governo, disse o ex-presi-
dente. “Enquanto o governo 
se esforçava para equilibrar 
as contas públicas, cortando 
na própria carne, a oposição 
trabalhava para agravar a 
crise. Foram 18 meses de sa-
botagem no Legislativo, com 
a cumplicidade dos grandes 
meios de comunicação, que 
difundem o pessimismo e a 
incerteza 24h por dia”, disse.

Falando de improviso, 
o ex-presidente comparou o 
processo atual contra Dilma 
ao golpe que instaurou a di-
tadura militar no País. “Tirar 

a Dilma do jeito que eles que-
rem tirar é a maior ilegalida-
de desde a revolução de 1964, 
no golpe militar”, comparou.

Os argumentos usados 
atualmente são, de acordo 
com Lula, semelhantes aos 
proferidos para derrubar go-
vernos e instaurar os regimes 
nazista e fascista na Alema-
nha e na Itália, respectiva-
mente, na primeira metade 
do século 20. “O argumento é 
sempre o mesmo: acabar com 
a corrupção. Foi assim que 
Hitler cresceu, foi assim que 
Mussolini cresceu, é assim 
que a direita cresce em todos 
os países da América Latina”.

Presidente do PT
No mesmo evento, o pre-

sidente nacional do PT, Rui 
Falcão, disse que o vice-pre-
sidente Michel Temer prepa-
ra plano contra os direitos 
civis e sociais, caso assuma 
a Presidência da República. 
“Traidor de sua colega de 
chapa, contra a qual cons-
pira abertamente, Temer já 
anunciou um programa an-
tipopular, de supressão de 
direitos civis e sociais, de 
privatizações e de entrega do 
patrimônio nacional a gru-
pos estrangeiros”, disse em 
discurso no seminário.

O presidente do PT vol-
tou a dizer que não existem 
os indícios necessários para 
que Dilma Rousseff seja pro-
cessada por crime de respon-
sabilidade. “Não pesa contra 
ela qualquer denúncia de 
corrupção ou de recebimen-
to de propina”, acrescentou.

Impeachment é articulado por 
quadrilha legislativa, diz Lula

Da PResiDeNTe Dilma

Faltando poucas horas 
para o depoimento de Fer-
nando Soares, conhecido 
como Fernando Baiano, no 
Conselho de Ética da Câ-
mara dos Deputados, o vice
-presidente da Casa, Waldir 
Maranhão (PP-MA), decidiu 
atender o pedido de compra 
de passagem para Baiano e o 
advogado  dele para Brasília. 
Baiano é acusado pela Polícia 
Federal e pelo Ministério Pú-
blico de ser um dos operado-
res de propina da Petrobras 
para o PMDB e é uma das 
testemunhas indicadas por 
Marcos Rogério (DEM-R), 
relator do processo contra 
o presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

O presidente do Conse-
lho, José Carlos Araújo (PR
-BA), tinha anunciado que 
se até 12h30 de ontem não 
houvesse resposta da Mesa 
Diretora da Casa, ele mes-
mo arcaria com os custos 
do deslocamento de Baiano, 
de Curitiba, onde está preso, 
para Brasília. O depoimento 
foi confirmado para as 14h 
de hoje. No último dia 7, ou-
tro delator da Lava Jato, o 
empresário Leonardo Mei-
relles, dono do laboratório 
Labogen, custeou com recur-
sos próprios sua viagem de 
São Paulo à capital federal 
para depor no mesmo caso e 
responder perguntas sobre a 
ligação de Cunha com contas 
secretas mantidas no exte-
rior.

Cunha é alvo de uma 
representação que pede a 
cassação de seu mandato 
por suspeita de ter menti-

do à Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Pe-
trobras, em março do ano 
passado, quando disse que 
não tinha contas no exterior. 
Documentos do Ministério 
Público da Suíça revelaram 
a existência de contas liga-
das a ele naquele país. Cunha 
nega ser dono das contas, 
que, segundo ele, são admi-
nistradas por trustes, e afir-
ma ser o “usufrutuário” dos 
ativos mantidos no exterior. 
O processo já tramita há cin-
co meses e aliados de Cunha 
são acusados de adotarem 
manobras protelatórias que 
arrastam as investigações 
por todo este tempo, como 
apresentação de recursos 
que retardaram os trabalhos 
ou resultaram na retomada 
de fases das atividades do 
colegiado.

No mesmo horário do 
depoimento de Baiano, um 
grupo de representantes do 
movimento Avaaz.com - uma 
plataforma online respon-
sável por petições da comu-
nidade relacionadas a ques-
tões políticas – vai entregar 
ao Conselho um documento 
com mais de 1,3 milhão de 
assinaturas de apoio à perda 
de mandato do presidente da 
Câmara.

“Pedimos que o Conse-
lho de Ética exerça seu pa-
pel e acelere o quanto antes 
o processo contra Eduardo 
Cunha por quebra de deco-
ro parlamentar. Acreditamos 
que vocês darão voz à milha-
res de brasileiros que estão 
indignados em terem como 
líder da Casa do povo alguém 
suspeito de estar envolvido 
com corrupção”, destaca a 
petição.

Conselho vai pagar 
passagem de Baiano
Carolina Gonçalves
Repórter da Agência Brasil

André Richter
Repórter da Agência Brasil Daniel Mello

Repórter da Agência Brasil

Ex-senador Gim 
Argello fica em 
silêncio durante 
depoimento na PF

O ex-senador Gim Argel-
lo ficou em silêncio ontem no 
depoimento na Polícia Fede-
ral (PF) em Curitiba. Argello 
foi preso no dia 12 de abril, 
em Brasília, na 28ª fase da 
Operação Lava Jato. Foi a pri-
meira tentativa da polícia de 
ouvir o ex-parlamentar.

Na 28ª fase, a Lava Jato 
investiga se o ex-senador 
Gim Argello recebeu propi-
na em troca de sua atuação 
política em comissões par-
lamentares de inquérito que 
investigavam a Petrobras.

Segundo os procurado-
res da Lava Jato, a prisão do 
ex-senador foi autorizada 
após terem sido recolhidas 
provas de que ele recebeu 
R$ 5 milhões em propina da 
empreiteira UTC Engenha-
ria, conforme depoimento 
do dirigente da empresa, 
Ricardo Pessoa, em delação 
premiada.

Argello teria orientado 
o empreiteiro a destinar o di-
nheiro na forma de doações 
eleitorais aos diretórios nacio-
nais de quatro partidos indica-
dos por ele: DEM (R$ 1,7 mi-
lhão), PR (R$ 1 milhão), PMN 
(R$1,15 milhão) e PRTB 
(R$1,15 milhão). Em 2014, 
as siglas integravam uma co-
ligação com o PTB, partido 
pelo qual o ex-senador tenta-
va a reeleição.

A defesa de Argello ar-
gumenta que a prisão é in-
justificada e está baseada 
apenas em denúncias não 
confirmadas.

Como maior 
partido, o 
PMDB tem 
direito a cinco 
vagas de 
titular e igual 
número de 
suplentes

Ivan Richard 
e Luciano Nascimento
Repórteres da Agência Brasil
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Geral

Cartaxo busca sua 
imagem perdida

O processo de construção da imagem de uma 
figura pública pode levar anos. Se estabelecida em 
alicerces sólidos, é difícil desconstruir. Trabalhador, 
honesto, bondoso, uma vez associado, assim será 
por muito tempo, a não ser que uma catástrofe 
aconteça. Um político com fama de honesto que é 
preso por suspeita de corrupção fica manchado, 
mesmo que após um longo processo seja 
inocentado. 

Em João Pessoa, apesar da vantagem de estar 
no cargo e disputar a reeleição, o prefeito Luciano 
Cartaxo tem um problema de imagem para resolver 
até outubro. Desde quando foi eleito, Cartaxo ainda 
não conseguiu associar nenhuma representação 
de seu trabalho como gestor na memória dos 
pessoenses.

Tentativas foram muitas, mas os percalços 
neste mandato sempre atrapalharam o prefeito. 
Logo no início Cartaxo enfrentou a polêmica dos 
altos investimentos em festas. Impulsionou o 
projeto Folia de Rua e, ao mesmo tempo, o bloco 
Picolé de Manga, de seu irmão Lucélio, cresceu a 
ponto de mudar de local para disputar os holofotes 
com o astro maior, as Muriçocas do Miramar. 

Depois de tanta festa, e a população sem ver 
resultados efetivos na gestão, apelidaram o coitado 
de “Cartashow”, um trocadilho infame, mas como 
todo apelido ruim, claro, pegou. E pegou mesmo, é 
um fantasma que o persegue até hoje. 

Nos anos seguintes Luciano Cartaxo lutou 
para se livrar do ‘show’, no entanto, as pessoas não 
esquecem. O prefeito, então, foi abrupto, ao velho 
estilo ‘oito ou oitenta’. Em 2016 cortou a verba para 
festas, com a justificativa da recessão econômica 
no país. Até o bloco do irmão foi suspenso. Se bem 
distribuído, o que se gastou nos dois primeiros 
anos daria festa suficiente pelos anos seguintes, 
mas não foi bem assim, e ele ainda amarga a 
alcunha. 

Como nem só de pão e circo vive o povo 
de João Pessoa, o “Cartashow” esfriou, mesmo 
não sendo esquecido. Luciano adotou a tática 
de inaugurar duas obras por semana para 
tentar associar à sua gestão a imagem de um 
governo municipal que mantém intenso ritmo 
administrativo. Começou dando certo, até que 
o excesso de exposição do prefeito novamente 
o desgastou. Entregou poucas obras médias, e 
muitas pequenas. Mas foram tantas pequenas que 
acabou sendo um tiro no pé. Antes do início dessa 
estratégia houve resistência por parte de alguns 
aliados mais próximos, mesmo assim insistiram, 
dizem, por vontade do próprio Cartaxo. 

Calçamento de pedaço de rua, climatização de 
escola pronta, e o que aconteceu? De novo, motivo 
de piada. Uma montagem circulou nas redes sociais 
do prefeito realizando a entrega de um ventilador. 
Até hoje há quem diga que é verdadeira. 

E por falar em memes nas redes sociais, como 
não citar o visual lumbersexual? Sim, teve até isso, 
o prefeito de João Pessoa em uma arte viralizada 
usando barba ruiva e segurando um machado. 
“Lenhador”, apelidavam os internautas, furiosos, 
após a decisão da Prefeitura de João Pessoa de 
cortar as árvores da Avenida Beira Rio, quando 
ainda existia possibilidade de transplantá-las para 
outro lugar. O pior de tudo é que a prefeitura havia 
anunciado que salvaria as árvores. Virou promessa 
de político, conto de mentiroso. Trocaram o verde 
por mais asfalto e deram de lambuja uma nova 
fama ao gestor.

Na reta final antes do início da campanha, o 
prefeito da capital aposta todas as suas fichas no 
tresloucado projeto de revitalização da Lagoa: sem 
consulta pública, cheio de polêmicas, e empurrado 
goela abaixo para a população. 

Após a retirada de mais de 200 mil toneladas 
de resíduos - o que já se provou ser impossível, 
mas este foi o número divulgado pela Prefeitura 
de João Pessoa -, Cartaxo espera que as pessoas 
gostem (muito!) da nova Lagoa. E conta, ainda, que 
somente essa obra, acima de todas as prometidas 
e não cumpridas, como o BRT e a Barreira do Cabo 
Branco, o salve de uma possível novíssima fama: 
prefeito de um mandato só. 

reporter@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

Tesouro Nacional diz que Dívida 
Pública Federal cresceu 2,38%
De fevereiro para março, 
subiu de R$ 2,819 trilhões 
para R$ 2,886 trilhões

A Dívida Pública Federal 
(DPF) apresentou aumento de 
2,38% em março na compara-
ção com fevereiro. De um mês 
para o outro, subiu de R$ 2,819 
trilhões para R$ 2,886 trilhões. 
Os dados foram divulgados on-
tem, em Brasília, pelo Tesouro 
Nacional.

O endividamento do Te-
souro pode ocorrer por meio 
da oferta de títulos públicos 
em leilões, pela internet (Te-
souro Direto) ou pela emissão 
direta. Outro fator de elevação 
pode se dar pela assinatura de 
contratos de empréstimo.

As emissões da DPF cor-
responderam a R$ 52,22 bi-
lhões, enquanto os resgates 
alcançaram R$ 2,61 bilhões, 
resultando em emissão líquida 
de R$ 49,61 bilhões.

A Dívida Pública Mobiliária 
Federal interna (DPMFi) teve 
o estoque elevado em 2,81% 
ao passar de R$ 2,678 trilhões 
para R$ 2,753. A DPMFi é a 
dívida pública federal interna 
em circulação no mercado na-
cional.

O motivo da elevação no 
mês passado foi a emissão lí-
quida de títulos, no valor de 
R$ 45,03 bilhões, realizada 
pelo governo, além da apro-
priação de juros, no valor de 
R$ 30,25 bilhões.

Com relação ao estoque 
da Dívida Pública Federal Ex-
terna (DPFe), houve redução 
de 5,70% em comparação ao 
resultado do mês anterior.

Daniel Lima
Da Agência Brasil

FOTO: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Ciclovia Tim Maia teve trecho derrubado pelas ondas na quinta-feira (21), matando duas pessoas

O presidente do Tribu-
nal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro (TCMRJ), 
Thiers Montebello, informou 
ontem que o órgão acompa-
nhou com “cautela e rigor” as 
obras da Ciclovia Tim Maia, 
na Avenida Niemeyer, Zona 
Sul da capital fluminense, 
que teve um trecho derruba-
do pelas ondas quinta-feira 
passada (21), matando duas 
pessoas. 

“Eram falhas da parte 
construtiva e não da infraes-
trutura. Eram coisas sem sig-
nificado estrutural. Chamamos 
a atenção para que fosse corri-
gido”, disse Montebello. “O tri-
bunal erra menos, porque tem 
tempo para fazer as coisas, 
não faz de afogadilho. A con-
corrência pública ficou nesse 
vai e vem no tribunal, porque 
tinha inúmeras imperfeições, 
que foram corrigidas ao longo 
do tempo”, acrescentou.

A fiscalização da parte 
estrutural do projeto, se-

gundo Montebello, foi feita 
no processo licitatório. Ao 
todo, os técnicos do TCMRJ 
fizeram seis visitas à obra e 
encontraram uma série de 
imperfeições e irregularida-
des da parte construtiva, mas 
não na infraestrutura.

A última visita técnica 
foi em janeiro. Montebel-
lo disse que todas as obras 
emergenciais da prefeitura 
do Rio com a Concremat, em-
presa responsável pela obra 
da ciclovia, também foram 
comunicadas ao tribunal.

TCM do Rio diz que falhas 
identificadas não eram graves

NA CICLOvIA TIm mAIA

Flávia Villela
Da Agência Brasil

STF deve julgar 
revisão de juros 
de dívidas de 3 
estados na 4ª

O STF, Supremo Tribu-
nal Federal, deve julgar, ama-
nhã, os pedidos dos governos 
de Santa Catarina, Rio Gran-
de do Sul e Minas Gerais para 
diminuir os juros da dívida 
com a União.

 No último dia sete, o 
Plenário do STF concedeu 
liminar ao Estado de Santa 
Catarina permitindo o uso 
de juros simples em vez de 
juros compostos para quitar 
as dívidas renegociadas.

 A decisão fez com que 
vários outros estados tam-
bém entrassem com manda-
do de segurança e conseguis-
sem liminar autorizando a 
redução dos juros: Alagoas, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Pará, Rio de Janeiro, São Pau-
lo e Sergipe.

Os governos estaduais 
questionam os juros compos-
tos e também a previsão de 
penalidades caso haja atraso 
no pagamento das parcelas.

 Para o ministro da Fa-
zenda, Nelson Barbosa, uma 
decisão autorizando o uso 
dos juros simples em vez 
de compostos pode levar a 
União a descumprir a meta 
fiscal. Segundo ele, os esta-
dos vão ter superávit menor, 
obrigando a União a fazer 
compensação de receitas e 
dificultando o pagamento de 
despesas obrigatórias.

Jéssica Gonçalves
Da Agência Brasil

A gripe Influenza A/H1N1 já provo-
cou a morte de 40 pessoas na cidade de 
São Paulo, entre elas uma gestante. O 
dado foi divulgado ontem à tarde pelo 
secretário municipal de Saúde, Alexan-
dre Padilha. De acordo com o secretário, 
até 19 de abril 2.218 casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) foram 
notificados. Desse total, 385 casos foram 
confirmados para H1N1.

Segundo o secretário, a partir dos 
dados não é possível inferir se houve au-
mento ou queda no número de casos e 
de óbitos de H1N1, em comparação com 
outros períodos, já que houve antecipa-
ção este ano da circulação do vírus, antes 
mesmo da chegada do inverno.

Em todo ano passado foram 12 ca-
sos de H1N1, sem nenhuma morte. Em 
2014, foram 35 casos com dez mortes. 
Em 2013, foram 588 casos, com 84 mor-
tes. “Não é possível fazer essa avaliação 
neste momento [se houve queda]. O que 
estamos percebendo é que há uma circu-
lação antecipada e que, até a 13ª sema-
na epidemiológica, ela atingiu o pico. Na 
14ª semana ocorreu oscilação para baixo 
no número de casos, mas não é possí-
vel dizer que essa seja uma tendência”, 
acrescentou o secretário.

Conforme Padilha, a prefeitura ado-
tou duas medidas para tentar reduzir o 
número de casos. “Duas grandes medi-
das tomadas para reduzir casos graves 
de óbitos [na cidade] são a antecipação 
da campanha de vacina e a garantia, na 
rede pública municipal e no setor priva-

do, do medicamento adequado que é o 
oseltamivir. ”Padilha acrescentou que a 
secretaria já ultrapassou 63% da meta 
de vacinação dos grupos prioritários na 
primeira semana e meia de vacinação.

Segundo Padilha, não há falta de 
oseltamivir na rede pública, mas há uma 
orientação aos profissionais de saúde 
para que o medicamento seja utilizado 
da forma correta. “O oseltamivir é uma 
medicação que deve ser aplicada até 48 
horas do início de sintomas naqueles pa-
cientes com indicação de uso do remé-
dio.

Pernambuco
A população de Pernambuco come-

çou a receber ontem a vacinação contra 
o H1N1 pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), uma semana antes do dia 30, dia 
nacional programado pelo Ministério da 
Saúde (MS). Assim como outros estados, 
a exemplo do Rio Grande do Sul e Rio 
de Janeiro, os grupos eleitos como prio-
ritários já podem procurar os postos de 
saúde para receber a imunização.

Na semana passada, profissionais 
de saúde já começaram a receber a va-
cina distribuída pelo Estado e aplicada 
pelos municípios. Nessa segunda fase, 
são atendidas gestantes, mulheres que 
deram à luz em até 45 dias, idosos a par-
tir de 60 anos, crianças entre 6 meses e 
5 anos (até o dia em que se completa a 
idade), funcionários do sistema prisional 
e presidiários, jovens que cumprem me-
didas socioeducativas, indígenas e porta-
dores de doenças crônicas não transmis-
síveis.

Gripe H1N1 já provocou 
a morte de 40 pessoas

NA CIdAde de SãO PAuLO

Da Agência Brasil
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Mundo

Vítimas do vírus zika podem 
aumentar na Europa, diz OMS

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) estimou on-
tem, que o número de casos 
de infecção com o vírus zika 
pode aumentar de forma sig-
nificativa na Europa.

“A possibilidade de uma 
transmissão local”, com a 
chegada dos mosquitos à 
Europa, e prováveis trans-
missões por via sexual, 
poderão se traduzir num 
aumento significativo do nú-
mero de pessoas infectadas 
pelo zika e de complicações 
médicas ligadas ao vírus, 
afirmou, em Paris, a assisten-
te da diretora-geral da OMS, 
Marie-Paule Kieny.

Segundo ela, duas es-
pécies de mosquito Aedes, 
“conhecidas por transmitir 
o vírus zika, vão começar a 
circular na Europa, à medida 
que “as temperaturas come-
çarem a subir.”  Marie-Paule 
Kieny frisou que “o mosqui-
to não conhece fronteiras.”  
Mais de 600 peritos e investi-
gadores reúnem-se até hoje, 
no Instituto Pasteur, para de-
bater a zika, vírus que causa 
nos fetos microcefalia, um 
subdesenvolvimento do crâ-
nio e do cérebro.

O zika propagou-se, des-
de o fim de 2014, no Brasil, 
onde foram identificados 
mais de 1,5 milhão de in-
fecções, na Colômbia e no 
Caribe, via mosquitos Aedes 
aegypti. Três a quatro mi-
lhões de casos são esperados 
no Continente Americano. 
Em sete países europeus, 
incluindo Portugal, foram 
anunciados vários casos de 
infecção.

A OMS já declarou a epi-
demia como “emergência de 
saúde pública internacional.” 
Os cientistas procuram saber 
quanto tempo o vírus pode 
permanecer no corpo huma-
no e o grau de risco de trans-
missão por via sexual.

Transmissão pelo Aedes 
pode crescer por causa 
do calor no continente

Da Agência Lusa

O presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, anun-
ciou ontem (25) o envio de mais 
250 soldados norte-americanos 
para a Síria, para apoiar a luta 
contra o Estado Islâmico. “Apro-
vei o envio adicional de 250 mili-
tares norte-americanos, nomea-
damente forças especiais, para a 
Síria”, declarou Obama, em Ha-
nôver, na Alemanha.

Obama esclareceu que as tro-
pas vão treinar e dar assistência 
“às forças locais” que lutam con-

tra o grupo extremista islâmico.
Anteontem (24), o presi-

dente norte-americano rejeitou 
a possibilidade de se criar uma 
zona de segurança no Norte da 
Síria por “questões práticas”, 
pois isso implicaria invadir mili-
tarmente grande parte do país.

O presidente norte-america-
no falava numa coletiva de im-
prensa, depois da reunião com 
a chanceler alemã, Angela Mer-
kel, em Hanôver, em que abor-
dou questões como o acordo co-
mercial entre os Estados Unidos 
e a União Europeia, a situação 

na Síria e na Líbia, o conflito na 
Ucrânia, as divergências com a 
Rússia e a crise dos refugiados.

Questão prática
Barack Obama destacou 

que a sua rejeição não tem a ver 
com uma “objeção ideológica”, 
mas sim com uma mera “ques-
tão prática”, explicando que 
é muito complexo estabelecer 
uma zona de segurança com êxi-
to, pois será preciso destacar um 
grande número de tropas em 
terra, controlar movimentos e 
estabelecer pontos de controle.

EUA enviam mais 250 soldados para a Síria
LUTA CONTRA O ESTADO ISLÂMICO

Da Agência Lusa
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Obama esclareceu 
que as tropas vão 
treinar e dar 
assistência “às 
forças locais” que 
lutam contra o 
grupo extremista 
islâmico

O presidente norte-
americano rejeitou a 

possibilidade de se criar 
uma zona de segurança 

no Norte da Síria

A Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
pediu ontem (25) à co-
munidade internacio-
nal que ajude o gover-
no do Iraque a elaborar 
um plano de paz, re-
conciliação e estabili-
dade para o país.

O pedido foi fei-
to pela alta comissá-
ria adjunta para os 
Direitos Humanos das 
Nações Unidas, Kate 
Gilmore. Ela disse, em 
entrevista, que acabar 
com o conflito no Ira-
que não significa ga-
nhar a paz.

“Necessita-se muito 
mais do que uma ação 
militar, é preciso pre-

parar e implementar 
medidas concretas para 
o dia de amanhã, para 
o dia em que o [auto-
proclamado] Estado Is-
lâmico seja derrotado e 
queiramos reconstruir o 
país”, afirmou. Kate Gil-
more defendeu o apoio 
financeiro de profissio-
nais e da comunidade 
internacional.

Conflito
De acordo com da-

dos da ONU, o conflito 
entre tropas governa-
mentais e grupos jiha-
distas deixou no Ira-
que 19 mil mortos, 36 
mil feridos e mais de 
3,2 milhões de desa-
lojados, desde janeiro 
de 2014.

ONU pede ajuda para 
plano de paz no Iraque

COMUNIDADE INTERNACIONAL

Da Agência Lusa
Os candidatos republi-

canos Ted Cruz e John Kasich 
anunciaram um acordo para 
deter o avanço da candidatura 
do magnata Donald Trump, 
líder na corrida eleitoral que 
vai escolher o representante 
do Partido Republicano nas 
eleições presidenciais dos Es-
tados Unidos em novembro 
deste ano.

O acordo, sem prece-
dentes na história eleitoral 
norte-americana, consiste 
em ceder um ao outro os es-
tados que ainda vão eleger 
delegados do partido e, assim, 
ganhar energia para a conven-
ção nacional do Partido Repu-
blicano, marcada para 18 de 
julho, em Cleveland, Ohio.

Pelo acordo, a campa-
nha do candidato Ted Cruz, 
que é senador pelo Texas, vai 
concentrar tempo e recursos 
em Indiana, em 3 de maio, e 

deixar o caminho livre para o 
candidato John Kasich, gover-
nador de Ohio, fazer comícios 
e ganhar eleitores nos esta-
dos de Oregon e Novo México, 
em 17 de maio e 7 de junho, 
respectivamente.

Ao anunciar os entendi-
mentos anteontem à noite, o 
coordenador da campanha de 
Ted Cruz, Jeff Roe, disse que o 
acordo visa a “garantir um can-
didato que unifique o Partido 
Republicano”. Em um comuni-
cado distribuído a jornalistas, o 
coordenador da campanha de 
John Kasich, John Weaver, in-
formou que o comitê está “mui-
to confiante” com a perspectiva 
de ganhar delegados nos esta-
dos previstos pelo acordo. “Va-
mos concentrar nosso tempo 
e recursos no Novo México e 
Oregon”, disse Weaver.

O anúncio do acordo foi 
feito uma semana depois da 
vitória de Donald Trump nas 
eleições primárias de Nova 
York: ele conquistou 89 dos 

95 delegados previstos, o que 
significa um cenário dramático 
para Cruz e para Kasich na con-
venção nacional republicana. 

Pesquisas
Ao anunciar o acordo, 

os comitês eleitorais de Cruz 
e Kasich não mencionaram 
as pesquisas que dão vitória 
a Donald Trump na Pensil-
vânia, um dos cinco estados 
que realizam primárias hoje. 
Os outros são Connecticut, 
Delaware, Maryland e Rhode 
Island.

Segundo pesquisas da TV 
a cabo NBC News, do jornal 
Wall Street Journal e do institu-
to Marist, Trump tem o apoio, 
na Pensilvânia, de 45% do elei-
torado, enquanto Ted Cruz e 
John Kasich estão, respectiva-
mente, com 27% e 24%.

Resposta de Trump
A campanha de Donald 

Trump divulgou na madru-
gada de ontem (25) comuni-

cado sobre o acordo de Cruz e 
Kasich de ceder um ao outro 
estados que ainda estão por 
realizar primárias antes da 
convenção do partido. “É tris-
te que dois políticos adultos 
estejam conspirando contra 
uma pessoa que só tem sido 
um político por dez meses, 
a fim de tentar impedir essa 
pessoa de obter a nomeação 
republicana”.

O acordo pode reacen-
der as críticas de Trump à 
burocracia do Partido Re-
publicano. De acordo com 
Trump, o partido tem adota-
do uma série de medidas bu-
rocráticas visando a “mani-
pular” as eleições primárias, 
com o objetivo de beneficiar 
Cruz e Kasich, candidatos su-
postamente preferidos pela 
cúpula partidária. Os coor-
denadores do Partido Re-
publicano têm negado com 
insistência as acusações de 
Trump de que o partido be-
neficie Cruz e Kasich.

Republicanos fazem acordo nos EUA
PARA DETER CANDIDATURA DE TRUMP

José Romildo
Da Agência Brasil
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Funad capacita 
motorista e cobrador 
de transporte coletivo    

Saúde oferece orientações hoje no Shopping Tambiá

Hipertensão arterial
13

Especialistas da secretaria  
vão oferecer serviços a 
partir das 9h até as 12h 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (Ses), por meio do 
Núcleo de Doenças e Agravos 
Não Transmissíveis, realiza, 
hoje, várias atividades em 
comemoração ao Dia Nacio-
nal de Prevenção e Comba-
te à Hipertensão Arterial. O 
evento será das 9h às 12h, no 
Shopping Tambiá, no Centro 
de João Pessoa.

No local, serão ofereci-
dos serviços de verificação e 
orientações sobre hiperten-
são; necessidade da prática 
de atividade física; redução 
do consumo do sódio na ali-
mentação; além da preven-
ção e tratamento do taba-
gismo. “O objetivo da ação 
é sensibilizar a população 
para a importância da pre-
venção e controle da doença, 
alertando sobre seus riscos e 
estimulando a prática de há-
bitos saudáveis”, explicou a 
gerente do Núcleo de Doen-
ças e Agravos não Transmis-
síveis, Gerlane Carvalho. As 
atividades vão contar com a 
parceria da Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia (SB-
C-PB), Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevi-

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

sa-PB), Liga Acadêmica de 
Cardiologia da Paraíba e Fa-
culdade de Ciências Médicas 
(FCM), Liga Acadêmica de 
Emergência Clínica da Paraí-
ba; Liga de Cardiologia Pes-
soense (Licp); Fundação de 
Seguridade Social (Geap) e 
Shopping Tambiá. A ausên-
cia de sintomas atrapalha o 

diagnóstico da hipertensão 
ou pressão alta. A melhor ma-
neira de descobrir é aferindo 
a pressão com regularidade. 
A hipertensão ocorre quando 
a pressão arterial está acima 
do limite normal. Considera-
se que uma pessoa é hiper-
tensa se os níveis da pressão 
arterial forem iguais ou supe-

riores a 14 por 9. Nos casos 
de hipertensão leve, mudan-
ças no estilo de vida – ema-
grecer e praticar atividades 
físicas, podem contornar o 
problema. 

Cuidados e tratamento  
Quando a pressão arte-

rial atinge valores acima de 

14 por 9 (140 por 90 mmHg), 
considera-se que a pessoa 
está com a pressão alta. Se 
a hipertensão não for con-
trolada e acompanhada por 
médicos, pode comprometer 
o bom funcionamento de ór-
gãos, causar o acidente vas-
cular cerebral (AVC) e o in-
farto no miocárdio.

Anemia Fanconi
Doença rara, grave e 

congênita, a anemia de Fan-
coni pode se manter anônima 
por anos, até que um médico 
possa suspeitar do diagnós-
tico. Para que as informações 
sobre esta síndrome tenham 
mais espaço entre os profis-
sionais, especialistas defen-
dem que a síndrome deve ser 
incluída na Política Nacional 
de Atenção Integral às Pes-
soas com Doenças Raras. “A 
anemia de Fanconi, como a 
maioria das doenças raras, é 
de difícil diagnóstico porque 
os médicos não têm muita 
consciência da identificação 
da doença. Se ela estiver in-
serida no rol de doenças ra-
ras, o próprio Ministério [da 
Saúde] vai ter um protocolo 
e fazer o trabalho de divulgar 
para os profissionais de todo 
o País”, defendeu a presiden-
te do Instituto de Medula Ós-
sea (TMO), Regina Bruni. 

Segundo a especialista, 
atualmente não há um pro-
tocolo nacional para a doen-
ça, mas há um protocolo no 
TMO que se tornou referên-
cia internacional. De acordo 
com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), doenças ra-
ras são aquelas que afetam 
até 65 pessoas a cada 100 
mil indivíduos.

Pessoas com problemas de hipertensão apresentam níveis da pressão arterial iguais ou superiores a 14 por nove, aponta a Saúde

O Fundo Nacional An-
tidrogas (Funad) colocou à 
venda 196 imóveis, de acor-
do com portaria conjunta do 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e o Mi-
nistério da Justiça, publicada 
hoje (25), no Diário Oficial 
da União. Os imóveis se tor-
naram propriedade da União 

em decorrência de processos 
judiciais relacionados ao trá-
fico e todo o valor arrecadado 
com a venda será investido em 
programas de prevenção de 
tratamento para dependentes 
químicos. Os imóveis estão 
localizados no Distrito Fede-
ral e em outros 12 estados – 
Amapá, Espírito Santo, Goiás, 
Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso, Paraíba, 

Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina 
e São Paulo. A venda será feita 
pela Caixa Econômica Federal 
que tem 180 dias, a partir de 
hoje, para realizar a avaliação 
dos imóveis, fixar o preço de 
mercado e publicar os editais 
de licitação, nas modalidades 
concorrência ou leilão. Essa é 
a terceira autorização publica-
da em 2016. 

Fundo Nacional Antidrogas vai 
leiloar 196 e PB está incluída

IMÓVEIS

Da Agência Brasil
A pesquisa realizada pela Secretaria 

Municipal de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-JP) nos supermercados 
da capital para os hortifrutigranjeiros 
encontrou a maior variação no preço 
do chuchu, 319,33%, com preços entre 
R$ 1,19 e R$ 4,99, uma diferença de R$ 
3,80. A menor variação, 29,3%, ficou 
com a beterraba, com valores entre R$ 
5,29 e R$ 6,84, diferença de R$ 1,55. O 
levantamento de preços realizado entre 

os dias 20 e 22 de abril de 2016 elencou 
29 produtos em nove estabelecimen-
tos.  O secretário do Procon-JP, Marcos 
Santos,  chama a atenção do consumi-
dor para as variações nos preços de um 
mesmo produto, o que pode vir a signi-
ficar uma considerável economia no or-
çamento doméstico. Os hortifrutis que 
apresentaram as maiores variações 
foram goiaba, 253,69%, com preços 
entre R$ 3,39 e R$ 11,99.

Preços de hortifrutis têm 
variação acima de 319%

FOTO: Reprodução/Internet

ndo meio 
preocupado 
com os falsos 
ecologistas 

(ou ecólogos, como 
queiram) que surgi-
ram surfando nas on-
das de Steve Jobs, que 
foi um sujeito bem 
menos importante do 
que o equilibrado Bill 
Gates.

Ambientalista 
não é necessaria-
mente um vegetaria-
no, nem vice-versa. 
Já os chamados 
“nerds” não podem 
ser confundidos com 
os tais falsos ecolo-
gistas. Os “nerds” trabalham e estudam 
muito, chegando algumas vezes até a 
pouca sociabilidade.

 
nnnnnnnnnn

O falso ecologista (ou ecólogo) é aque-
le que interrompe uma conversa amena 
que você está levando com um amigo ou a 
namorada, ou sua mulher, ou seu marido, 

Tecnologia não é contra o meio ambiente

para mostrar as maravilhas tecnológicas 
do seu tablet, um iPad da Apple. Depois 
de “encher o saco” durante meia hora e 
de dizer quantos livros, músicas, etc., tem 
armazenado, ainda faz uma cara de rico ou 
novo rico e pergunta: “E você não tem um 
iPad? Precisa comprar”. Conta que o GPS de 
seu automóvel é de última geração e que 
em sua casa ficaram poucos livros. “O resto 
eu doei a escolas e cancelei assinatura de 

A jornais”. Tudo isso num tom 
de que em todos os janeiros já 
está com o “carro do ano”.

O momento pior é 
quando diz que o abandono 
do livro e do jornal impressos 
é a grande contribuição que 
podemos dar ao meio ambien-
te. “Você já pensou quantas 
árvores deixarão de ser 
derrubadas porque diminui-
rá, e muito, a necessidade do 
papel”? O “coitado moderno 
iPádico” não sabe que hoje o 
replantio das árvores derru-
badas para fabricar papel é 
imediato.

nnnnnnnnnn
 

Econtrei um desses falsos ecologistas 
(ou ecólogos) vibrando porque a Enciclo-
pédia Britânica não será mais impressa. 
Espero que ele não esteja torcendo para 
este jornal e todos os outros acabarem, ge-
rando desemprego e diminuindo a análise 
da informação.

Vejam que os “on line” muito in-
formam e pouco analisam. Contastem 
também a grande exclusão digital no 

Brasil e em toda a América do Sul.
Deixo claro que não sou um conservador 

na área tecnológica. Eu e o programador visual 
Sebastian Fernandes fomos os primeiros a usar 
computação em jornal cá na Parahyba.

“Sous la nuit parisienne”
Penso em dar um giro pela Europa. 

Calculo quantas noites poderei ficar “sous la 
nuit parisienne”. Lembrando Sartre, Proust e 
Camus, poderei sair não em busca do tempo 
perdido, mas da própria perdição.

Sinto-me, novamente e sempre, como 
um poeta muito puto. Fiquei contente em 
ver que o músico e multimídia Matteo Ciac-
chi colocou o vinil “Sociedade dos poetas 
putos” em seu blog, Odhecaton. Gravada em 
1991, a “SPP” já se tornou uma raridade.

Apesar de uma velha guerra cultural 
franco-americana, sei que os músicos e 
cineastas americanos adoram Paris. Tanto 
que em 2011 Woody Allen fez um grande 
preito, “Meia-noite em Paris”, que devia 
ter recebido o Oscar de melhor filme. Ray 
Charles não era cego. Cega é a Academia 
de Ciências e Artes Cinematográficas de 
Hollywood.

Os tataranetos de nobres e plebeus 
da Grã-Bretanha não lEem as notícias 
anormais. Na França, onde a classe média 
predomina e os filhos adolescentes de 
imigrantes são incontáveis, a anormalidade 
tem as cores da bandeira.
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Profissionais são capacitados em JP
sERviço pREstAdo A poRtAdoR dE dEficiênciA

14

Motoristas e cobradores 
são submetidos a oficinas 
através da Funad

cabedelo terá 
forum da Unicef

país divulga destino 
LGBt na África 

fause Haten abre 
spfW  com teatro

Brasil ganha mais 2 
reservas particulares

saúde de população
no campo inscreve

A Comissão Intersetorial pelos 
Direitos da Criança e do Adolescen-
te reuniu-se, nessa segunda-feira 
(25), no Auditório da Secretaria de 
Educação (Seduc) para discutir os 
preparativos para a realização do II 
Fórum Comunitário do Selo Unicef de 
Cabedelo, que deve acontecer no dia 
13 de julho. O encontro serviu para 
mostrar o percurso do município no 
cumprimento das metas estipuladas 
pelo Selo Unicef desde a adesão, em 
2013. Além disso, a reunião também 
expôs o Plano Municipal, formaliza-
do em 2014, e apresentou normas, 
estratégias e procedimentos para a 
realização do II Fórum.

Rio de Janeiro, São Paulo, Flo-
rianópolis, Recife, Salvador, Brasília e 
Porto Alegre foram os principais des-
tinos turísticos apresentados pela 
Embratur (Instituto Brasileiro de 
Turismo) ao público LGBT (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais) durante a 33ª Convenção 
anual Global da IGLTA (International 
Gay and Lesbian Tourism Associa-
tion). O evento, que ocorreu de 14 a 
16 deste mês na cidade do Cabo, na 
África do Sul, contou com palestra 
ministrada pelo chefe da Assessoria 
de Projetos e Parcerias da Presidên-
cia da Embratur, Marco Lomanto.

Não havia modelos, passarela 
nem fila A. O desfile que abriu a 41ª 
edição da São Paulo Fashion Week na 
noite desse domingo, 24, ocorreu no 
Parque da Independência, em frente 
ao Museu do Ipiranga, e foi aberto ao 
público, que se sentou em degraus. 
A apresentação de Fause Haten 
uniu teatro, dança, música e, claro, 
moda. Membro da leva de criadores 
brasileiros que fez sucesso entre 
o fim dos anos 90 e o início dos 
2000, e que venderam suas marcas 
para grandes conglomerados, já há 
algum tempo Haten não se define 
mais como estilista. Prefere ser 
chamado de artista. Faz sentido.

O Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade aca-
ba de oficializar a criação de mais 
duas reservas particulares do pa-
trimônio natural (RPPNs) – a reser-
va Vilar, em Jaguariaíva, no Paraná, 
e a Raso do Mandi II, em Itaiópolis, 
Santa Catarina. Com isso, sobe para 
559 o número de RPPNs no País.

De acordo com a portaria 27, 
assinada pelo presidente do ICMBio, 
Claudio Maretti, e publicada no Diário 
Oficial da União dessa quarta-feira 
(20), a RPPN Raso do Mandi II tem 
28 hectares e será administrada 
pelos proprietários Elza Nishimura 
e Germano Woehl Junior.

Estão abertas as inscrições para 
uma nova turma do curso sobre Saúde 
das Populações do Campo, da Floresta 
e das Águas estão abertas. O curso é 
ofertado pela Universidade Federal do 
Ceará, integrante da Rede Universidade 
Aberta do SUS (UNA-SUS). A iniciativa 
é fruto da parceria com a Secretaria de 
Gestão Estratégica e Participativa do 
Ministério da Saúde (DAGEP/SGEP/MS) 
e conta também com a colaboração do 
Grupo da Terra. O objetivo do curso é 
disseminar o conhecimento para que 
profissionais de saúde reflitam sobre 
como os processos de trabalho aconte-
cem nessas populações.

Cerca de mil profissio-
nais motoristas e cobradores 
de transportes coletivos de 
João Pessoa estão partici-
pando das oficinas iniciadas 
ontem pela Fundação Cen-
tro Integradas ao Portador 
de Deficiência (Funad), cujo 
objetivo é humanizar os ser-
viços prestados pelos profis-
sionais às pessoas com de-
ficiência. Tendo como tema 
central “Transportando com 
Humanização as Pessoas com 
Deficiência, Gestantes e Ido-
sos”, as oficinas serão minis-
tradas quinta-feira (28), na 
Empresa de Transporte Cole-
tivo Transnacional, no bairro 
José Américo, em João Pessoa. 

De acordo com a forma-
dora do curso, Marina Santos, a 
ideia é trabalhar uma maneira 
de melhor conviver a deficiên-
cia em meio a sociedade. 

“Nós vamos trabalhar 
um pouco a questão da pes-
soa com deficiência no que 
diz respeito a sua história 
que até então era excluída 
na sociedade, vamos traba-
lhar sobre orientações de 
como melhor os operado-
res podem conduzir a pes-
soa com deficiência, ou seja, 

Dupla Sena terá três sorteios 
e Lotomania nova premiação

A delegação de crianças 
e adolescentes da Paraíba 
viajou, nesse domingo (24), 
para Brasília onde participa 
da X Conferência Nacional 
da Criança e do Adolescen-
te. A secretária de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh) e atual presidente da 
Fundação de Desenvolvimen-
to da Criança do Adolescente 
Alice de Almeida (Fundac), 
Cida Ramos, acompanhou o 
embarque dos jovens e dese-
jou uma boa participação.

“Nesta delegação, seguem 
várias representações de 
crianças e adolescentes, entre 
elas, um em situação de rua, 
um deficiente auditivo e tam-
bém um adolescente que cum-
pre medida socioeducativa na 
Fundac. Todos terão a oportu-
nidade de reivindicar direitos”, 
observou a secretária.

Conquistas 
 Para Lucas Gonçalves de 

França, 16 anos, de Cabedelo, 
que tem deficiência auditi-

va, cuja vaga de delegado na 
Conferência foi conquistada 
com garra e argumentos, o 
sonho vira realidade e as ex-
pectativas são as melhores. 
“Vou em busca de direitos, 
aconselhamentos e informa-
ções”, afirmou.

As crianças e adoles-
centes paraibanos viaja-
ram acompanhados dos 
responsáveis e só retor-
nam nesta quarta-feira 
(27), quando será encerra-
da a Conferência.

Delegação paraibana defende 
pauta em conferência no DF

cRiAnçA E AdoLEscEntE

orientar como ele deve con-
duzir e embarcar um passa-
geiro, entre outras”. Confor-
me a Diretora do Núcleo de 
Formação da Funad, Rosa 
Vasconcelos, essa é mais 
uma ação que o Governo do 
Estado oferece para um ser-
viço ainda mais humanizado 
as pessoa com necessidades 
especiais. “Esse é um mo-
vimento que a Funad vem 

sempre realizando no senti-
do de cada vez mais capaci-
tar os nossos trabalhadores 
para conviver melhor com 
as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, pois 
a acessibilidade a essa pes-
soa é garantida por lei e os 
profissionais de transporte 
coletivos de João Pessoa, de-
vem estar preparados para 
melhor atender”. Ela expli-

cou que a Funad disponibi-
lizou para a formação dois 
profissionais por turno que 
contarão com a exibição de 
vídeo de conscientização 
sobre a temática; abordagem 
dos direitos de condução das 
pessoas com deficiência; vi-
vência prática com os opera-
dores de transporte coletivo, 
com utilização de bengalas, 
cadeira de rodas, venda para 

os olhos e protetores auricu-
lares. O motorista de ônibus 
Natércio Roque Filho, con-
sidera importante o treina-
mento, “serviço de transporte 
coletivo está um pouco com-
plicado por conta do trânsito 
em João Pessoa, e nós profis-
sionais devemos estar prepa-
rados para lidar com pessoas 
portadoras de necessidades 
especiais”, destacou.

Pessoas com deficiências, gestantes e idosos terão serviços humanizados em transportes coletivos de João Pessoa

foto: Reprodução/Internet

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Os sorteios da Dupla 
Sena serão realizados nas 
terças, quintas e sábados, a 
partir desta semana. Ante-
riormente, eram feitos às ter-
ças e sextas-feiras.

A Dupla Sena permite a 
aposta com um bilhete em 
dois sorteios por concurso 
e ganha acertando 4, 5 ou 6 
números no primeiro e no 
segundo sorteios. É preciso 
escolher de 6 a 15 números 
dentre os 50 disponíveis. 
Também é possível deixar o 
sistema escolher os números 
(Surpresinha) e concorrer 
com a mesma aposta por 2, 4 
ou 8 concursos consecutivos 
(Teimosinha).

Segundo a Caixa Eco-
nômica Federal, o concurso 
especial Lotomania da Pás-
coa deixa de existir e, em seu 
lugar, será lançada em 2017 

a Dupla Sena da Páscoa. “A 
substituição do concurso 
especial se deu em razão de 
que a Dupla Sena tem melho-
res condições para apostas 
em grande volume, já que 
podem ser feitas com mais 
números do que apenas a 
aposta simples. Além dis-
so, na Dupla Sena é possível 
apostar com o Bolão Caixa, o 
que favorece a organização 
dos apostadores em grupos, 
assim como já acontece na 
Mega-Sena, Lotofácil e Qui-
na, por exemplo”, informou a 
Caixa Econômica.

A Lotomania ganhou 
mais uma faixa de premiação, 
com 15 acertos. Então, ganha 
na Lotomania quem fizer 20, 
19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum 
acerto. A mudança será válida 
a partir da próxima sexta-feira 
(29). Os dias de sorteio pas-
sam a ser às terças e sextas-
feiras. Anteriormente, eram às 

quartas-feiras e aos sábados. 
“Os valores que já haviam sido 
acumulados para o sorteio da 
Lotomania da Páscoa 2017, 
que deixou de existir em ra-
zão da sua substituição pela 
Dupla Sena da Páscoa, estão 
programados para serem so-
mados à previsão do prêmio 
principal do concurso 1655 
da modalidade, cujo sorteio 
será em 6 de maio 2016”, in-
formou a Caixa.

Da Agência Brasil

Foi lançado on-
tem o primeiro Centro 
de Robótica do Norte/
Nordeste com o uso do 
robô Da Vinci, o Si HD, 
no Hospital Santa Joana 
Recife. A implantação 
desse equipamento vai 
beneficiar a população 
da região, que pode-
rá ter acesso ao que há 
de mais moderno em 
tecnologia na área de 
cirurgia. O evento vai 
contar com a presença 

do médico norte-ameri-
cano Vipul Patel, maior 
especialista em cirurgia 
robótica do mundo. A 
instituição é a primeira 
das duas regiões a rea-
lizar cirurgia com a mais 
moderna versão do robô 
Da Vinci, o Si HD. A cirur-
gia será transmitida ao 
vivo para o auditório do 
hospital durante o semi-
nário para capacitar as 
equipes de médicos, en-
fermeiros e técnicos.

Centro de Robótica  
vai operar o Da Vinci

noRtE E noRdEstE

Apostas agora
ocorrem nas 
terças, quintas 
e sábados, 
segundo informa 
a Caixa Econômica

O número de casais es-
trangeiros que adotaram 
crianças brasileiras diminuiu 
63,6% nos últimos cinco anos, 
informou ontem o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). Se-
gundo o CNJ, em 2010, houve 
316 adoções internacionais e, 
no ano passado, 115.

Os dados, da Autoridade 
Central Administrativa Fede-
ral (Acaf), foram divulgados 
nessa segunda-feira durante o 
seminário Adoção internacio-
nal: as diferentes leituras de 
uma mesma história, realizado 
na Vara da Infância e da Juven-
tude do Distrito Federal. De 
acordo com dados do Cadas-
tro Nacional de Adoção (CNA), 
coordenado pela Corregedoria 
do Conselho Nacional de Jus-
tiça, existem atualmente, 135 
pretendentes estrangeiros ha-
bilitados para adoção. A maio-
ria desses casos de adoção é 

feita com crianças maiores 
de 6 anos e, geralmente, com 
grupos de irmãos. O Brasil faz 
parte da Convenção de Haia, 
relativa à proteção de crianças 
e adolescentes, que tem o obje-
tivo de assegurar que a adoção 
internacional seja feita de acor-
do com o interesse maior da 
criança e também de prevenir 
o sequestro, venda ou tráfico 
de menores. Para o CNJ, a ado-
ção de crianças brasileiras por 
pais estrangeiros é uma medi-
da extrema, que ocorre quan-
do não se encontra uma família 
brasileira disponível para aco-
lher o menor. De 2010 a 2015, 
ocorreram 1.409 adoções in-
ternacionais. No ano passado, 
os estados que registraram 
mais adoções desse tipo foram 
São Paulo (35), Rio de Janeiro 
(20), Minas Gerais (16), Santa 
Catarina (14), Pernambuco 
(9) e Espírito Santo (8).

Crianças adotadas por 
estrangeiros diminui
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Mais de 40% não enviaram a declaração do IR
A 5 dias do prazo

Balança comercial 
tem superávit

Mercado espera 
Selic em 14,25%

A balança comercial brasileira 
registrou superávit comercial de 
US$ 1,035 bilhão na quarta semana 
de abril (18 a 24), conforme o Minis-
tério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC). O resultado 
foi alcançado com exportações de 
US$ 3,241 bilhões e importações de 
US$ 2,206 bilhões. Em abril, o saldo 
comercial acumula superávit de US$ 
3,583 bilhões, com exportações de 
US$ 11,573 bilhões e importações 
de US$ 7,990 bilhões. Em abril do ano 
passado, a balança registrou saldo 
positivo de US$ 490 milhões.

Pessimismo da 
construção piora 

O pessimismo dos empresários 
da construção civil piorou em abril. 
Segundo a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), o índice de expectati-
vas para o nível de atividade registrou 
39,7 pontos. Em março havia sido de 
40,6 pontos. Os dados são da Son-
dagem da Indústria da Construção e, 
pela pesquisa, o seguimento só pode 
ser considerado otimista quando 
atinge 50 pontos ou mais. Semelhan-
te a um termômetro que vai de zero a 
100, estar abaixo da linha dos 50 in-
dica retração. O índice de perspectivas 
para compra de insumos e matérias
-primas também apresentou recuo.

Índice de Confiança 
da Indústria tem alta 

O Índice de Confiança da Indús-
tria (ICI) teve uma alta de 2,7 pontos na 
prévia de abril, em relação ao resultado 
consolidado de março. O indicador pas-
sou de 75,1 para 77,8 pontos, o maior 
patamar desde março de 2015. O ICI é 
medido em uma escala de zero a 200 
pontos. A alta do índice na prévia de 
abril foi provocada principalmente pelo 
otimismo dos empresários da indús-
tria em relação aos meses seguintes. 
O Índice de Expectativas avançou 3,5 
pontos, chegando a 75,5 pontos. A 
confiança dos empresários em relação 
ao momento presente também aumen-
tou, embora em ritmo menor do que o 
Índice de Expectativas. 

Instituições financeiras esperam 
que a taxa básica de juros, a Selic, seja 
mantida em 14,25% ao ano, na reunião 
do Comitê de Política Monetária (Copom) 
do Banco Central (BC), marcada para 
amanhã (26) e quarta-feira (27). A pre-
visão faz parte do boletim Focus, publica-
ção divulgada nesta terça-feira (26) pelo 
Banco Central (BC), com base em proje-
ções de instituições financeiras para os 
principais indicadores econômicos. Mas 
para o final de 2016, a mediana das ex-
pectativas (desconsiderando os extre-
mos das projeções) para a Selic passou 
de 13,38% para 13,25% ao ano. 

Gastos de estrangeiro 
no Brasil crescem 

Pelo terceiro mês consecutivo 
em 2016, os gastos dos turistas in-
ternacionais no Brasil cresceram se 
comparados com o mesmo período 
de 2015. No acumulado do primeiro 
trimestre, a receita cambial do turismo 
chegou a US$ 1,84 bilhão, resultado 
12,7% superior ao apurado de janeiro 
a março do ano anterior. Em março, 
de acordo com informação divulgada 
pelo Ministério do Turismo, o turista 
internacional gastou US$ 597 milhões 
nos destinos nacionais. É uma receita 
8,82% superior aos US$ 548 milhões 
registrados no mesmo mês do ano 
passado.

Daniel Lima
Repórter da Agência Brasil

 A Receita Federal re-
cebeu até as 11h de ontem 
mais de 16,319 milhões de 
declarações do Imposto de 
Renda Pessoa Física. O nú-
mero representa 57,19% dos 
28,5 milhões de documentos 
previstos para serem entre-
gues este ano. O programa 
gerador da declaração para 
ser usado no computador 
pode ser baixado no site da 
Receita Federal. O prazo de 
envio termina na próxima 
sexta-feira (29).

O aplicativo do Impos-
to de Renda para dispositi-
vos móveis (tablets e smar-
tphones) está disponível 
nos sistemas Android e iOS, 
da Apple. Os aplicativos po-
dem ser baixados nas lojas 
virtuais de cada sistema. 
Recentemente, a Receita 
Federal divulgou um vídeo 
de animação para ajudar os 
contribuintes que ainda não 
enviaram a Declaração do 

Imposto de Renda Pessoa 
Física 2016. O órgão liberou 
ainda um Perguntão, elabo-
rado para esclarecer dúvi-
das quanto à declaração re-
ferente ao exercício de 2016, 
ano-calendário de 2015.

O número estimado de 
declarações que devem ser 
enviadas à Receita este ano 
(28,5 milhões) represen-
ta crescimento de 2,1% em 
relação aos 27,9 milhões de 
documentos entregues no 
ano passado.

Os contribuintes que 
fazem doações devem ficar 
atentos ao preenchimento da 
declaração. As pessoas que 
destinam recurso aos fundos 
municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de 
seus municípios, por exem-
plo, devem optar pelo mode-
lo completo. O programa do 
Imposto de Renda tem um 
campo próprio para o preen-
chimento das informações, 
na opção de doações para 
o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Prestação de contas com o Leão termina na próxima sexta-feira, adverte a Receita Federal

Idiana Tomazelli
Agência Estado

 A mediana da infla-
ção esperada pelos con-
sumidores nos próximos 
12 meses ficou em 10,7% 
em abril, ante 11,1% em 
março, informou nessa 
segunda-feira, 25, a Fun-
dação Getulio Vargas 
(FGV), que divulgou o In-
dicador de Expectativas 
Inflacionárias dos Con-
sumidores. Trata-se do 
segundo recuo consecu-
tivo do índice, que des-
de o ano passado vinha 
atingindo recordes se-
guidos na série, iniciada 
em setembro de 2005.

“Foi uma importan-
te queda no indicador 
de expectativa de infla-
ção dos consumidores, 
em consonância com as 
políticas adotadas pelo 
governo para controlar 

a inflação e com a atual 
conjuntura de desaque-
cimento da economia. 
Além disso, (a queda) 
corrobora as previsões 
e os diagnósticos feitos 
anteriormente que, após 
o aumento concentrado 
dos preços administra-
dos no primeiro trimes-
tre, as expectativas de 
alta da inflação se ar-
refeceriam”, diz o eco-
nomista Pedro Costa 
Ferreira, pesquisador da 
FGV, em nota. Segundo 
a instituição, 50,3% dos 
consumidores preveem 
uma inflação na casa 
de dois dígitos nos 12 
meses a partir de abril, 
menos do que em março 
(56,3%). Porém, apenas 
5,0% acreditam em uma 
inflação que se restrinja 
à meta perseguida pelo 
governo, cujo teto é 
6,5% no ano.

Consumidor já espera 
por inflação de 10,7%

Nos próximos 12 meses

Entender como ge-
rar lucro e rentabilidade é 
fundamental para o cres-
cimento de uma empre-
sa. Pensando nisso, a KLA 
Educação Empresarial João 
Pessoa promove na próxi-
ma sexta-feira, 29/4, o se-
minário ‘O Poder do Lucro 
no Mundo dos Negócios’. O 
evento, que será ministra-
do pelo fundador da KLA, 
Edílson Lopes, acontece no 
Atlântico Praia Hotel, das 9 
às 17h. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
site (http://www.klatrei-
namentos.com.br/joaopes-
soa/edilson/) ou pelos te-
lefones (83) 98878-5065 e 
(83) 3244-6387.

Esse é o segundo ano 
que a ação é realizada em 
João Pessoa e tem como in-
tuito fornecer orientações 
técnicas e estratégicas, 
além de ferramentas para 
ampliar a rentabilidade 
dos negócios. “Para uma 
empresa crescer nos dias 

atuais é preciso reduzir os 
custos e aumentar a sua 
lucratividade”, explica o di-
retor da KLA João Pessoa, 
Alberto Marinho.

Como forma de otimi-
zar a explicação do tema, o 
seminário será dividido em 
três partes. A primeira terá 
como destaque a diferen-
ciação de custos, capital 
de giro, renegociação de 
juros, faturamento e lucra-
tividade. 

Já a segunda parte será 
direcionada para aspectos 
que envolvem diretamen-
te o cliente, o processo de 
terceirização, canais de 
vendas, produtividade da 
equipe e tabela de preços. 
Na terceira parte, os par-
ticipantes ampliarão seus 
conhecimentos acerca de 
estratégias, metas, treina-
mentos, valorização e ava-
liação de sua equipe.

Para o diretor da KLA 
João Pessoa, devido a atual 
situação política e econô-

mica do País é necessário 
que os empreendedores 
assumam efetivamente o 
controle dos seus negó-
cios. “Estamos em um mo-
mento de instabilidade e 
é fundamental que o em-
presário tenha a gestão da 
empresa na ‘palma da mão’. 
E apresentar ferramentas 
para tornar esses empre-
endimentos altamente lu-
crativos é o nosso principal 
objetivo”, afirma.

A KLA João Pessoa, res-
ponsável pelo evento, faz 
parte do Grupo KLA, em-
presa com quase 20 anos 
de atuação no mercado e 
considerada hoje uma das 
maiores da América Latina 
do segmento de Educação 
Empresarial. Mais de 200 
mil pessoas já participa-
ram de eventos, cursos, 
treinamentos e palestras 
promovidos pelo grupo, 
que tem 27 unidades espa-
lhadas por todo o Brasil e 
Portugal.

Seminário empresarial ocorre 
esta semana em João Pessoa

O POder dO LUCrO

kelly Oliveira 
Repórter da Agência Brasil

Os clientes bancários 
agora podem abrir ou fe-
char contas bancárias, como 
conta-corrente e de pou-
pança, usando a internet. O 
Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN) regulamentou as 
regras para abertura e fecha-
mento de contas de depósi-
tos por meio eletrônicos.

Segundo o Banco Cen-
tral (BC), os bancos terão 
que adotar procedimentos 
e controles que permitam 
confirmar a autenticidade 
dos documentos eletrônicos 

e podem usar tecnologias 
como contato por vídeo, de 
reconhecimento de voz e as-
sinaturas com certificação 
eletrônica.

As regras já estão va-
lendo. “O objetivo é permi-
tir que haja facilidade maior 
para abertura e encerra-
mento de contas e incor-
pore nesse processo toda a 
inovação tecnológica”, disse 
nessa segunda-feira (25) a 
chefe do Departamento de 
Regulação do Sistema Fi-
nanceiro do BC, Silvia Mar-
ques. As mesmas regras 
das contas convencionais 
são válidas para as abertas 

por meio eletrônico, como 
as relativas à situação ca-
dastral, tarifas, prevenção à 
lavagem de dinheiro e ao fi-
nanciamento ao terrorismo.

O CMN também apro-
vou resolução que proíbe 
a recusa de atendimento 
em caixas convencionais de 
clientes de outro banco. Ou 
seja, se um cliente de um 
banco for a um caixa pagar 
um boleto, por exemplo, em 
outra instituição financei-
ra, terá que ser atendido. A 
exceção é para os casos de 
pagamento de cheques, bo-
letos vencidos e convênios 
que prevêem o pagamento 

específico em um banco. Se-
gundo Silvia Marques, a re-
solução esclarece as regras é 
resultado de reclamações de 
clientes que não foram aten-
didos no caixa.

Crédito
Outra medida aprovada 

pelo CMN é a que facilita a 
captação de recursos pelo 
banco para oferecer crédito 
imobiliário e para o agro-
negócio. Agora, os bancos 
podem comprar Certifica-
dos de Recebíveis imobi-
liários e de Recebíveis do 
Agronegócios, oferecidos 
por companhias securitiza-

doras ligadas à instituição 
compradora. A reunião do 
CMN foi realizada na última 
sexta-feira (22), mas o BC 
divulgou as novas normas 
nessa segunda-feira (25).

Cliente pode fechar conta pela internet
reGULAMeNTAçãO dO CMN

Instituições 
terão que 
adotar 
controles que 
permitam a 
autenticidade

FOTO: Reprodução internet



Professores Miguel 
Maurício Isoni e Eva Magalhães, 
juízes federais José Fernandes 
de Andrade, Edvaldo de An-
drade, empresários Carlos 
Roberto Pereira, Marcos 
Lemos Baracunhy, Sras. Girlene 
Gama, Lúcia Nóbrega e Naede 
Maria de Carvalho, juíza Rita 
de Cássia Andrade, jornalistas 
Rubéns Nóbrega, Neide Nonato 
e Tereza Duarte, advoga-
da Nita Guerra Falcão Leão, 
coronel Socorro Cristhiane de 
Oliveira Uchôa.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA 26 de abril de 2016

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns
Zum Zum Zum

   A médica Eutília Freire, chefe do serviço de Reumatologia do HU da UFPB e 
vice-diretora do Centro de Ciências Médicas da UFPB, comandou a XXIII Jornada Norte 
Nordeste de Reumatologia, que foi encerrada no último sábado, no Tropical Hotel Tambaú.

FOTO: Goretti Zenaide

   A professora paraibana, Gisele Cittadino, com atuação na PUC do Rio, foi 
homenageada com a Medalha da Inconfidência na cidade de Ouro Preto-MG. A mesma 
cerimônia contou com a presença do ex-presidente do Uruguai, José Mujica, que foi 
agraciado na ocasião com o Grande Colar da Inconfidência.

Anely Almeida, Ana Maria Gondim, Cláudia Dias, Madalena Zaccara e Regina von Söhsten

A festejada Ana Maria Gondim entre os amigos músicos Gustavo Urquiza e Thaise Gadelha

FOTO: Goretti Zenaide

Amigos para sempre: Jaceguay Martins e Ana Maria Gondim

Diana Gusmão, Estelinha Mendonça e a aniversariante 
de hoje, estimada Nita Leão

FOTO: Goretti Zenaide

Ana 
FOI AO LADO 

de amigos queridos 
que a promotora 
cultural Ana Maria 
Gondim festejou o 
seu aniversário no 
simpático e aconche-
gante restaurante 
Appetito Trattoria, 
em Tambaú.

E, como não 
poderia deixar de ser, 
com música da melhor 
qualidade através 
das “canchas” dadas 
por Gustavo Urquiza 
e Thaise Gadelha nos 
teclados e violão.

EM NOSSAS mãos convite para o casamento dos 
jovens Juliana Veloso e João Manoel Coutinho de Medeiros, 
com cerimônia religiosa a realizar-se no dia 21 de maio, às 
20h, na Basílica de Nossa Senhora das Neves, no Centro, 
e recepção na Casa Roccia, em Tambauzinho.

A noiva é filha de Geraldo Veloso e Maria de Albu-
querque Veloso, e o noivo é filho dos estimados Jacinto 
Londres Gonçalves de Medeiros e Maria Apparecida Ribeiro 
Coutinho de Medeiros.

Juliana e João Manoel

Dois Pontos

  O São Paulo Fashion Week 
que começou ontem e teve desfile do 
Ronaldo Fraga, nesta edição não está 
sendo pautado por estações, como 
primavera-verão, outono-inverno.
  A cada temporada, o evento, 
tido como o maior de moda na América 
Latina, perde muito de seu glamour, 
pois as badaladas marcas Colcci 
que por muitos anos levou para a 
passarela a estrela Gisele Bündchen 
e a Cavalera, também de memoráveis 
desfiles, anunciaram ser a última 
participação no SPFW.

FOTO: Goretti Zenaide
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Billy Paul

A MORTE de Billy 
Paul me fez lembrar 
uma viagem  que Rober-
ta Aquino fez com mais 
40 amigas para Salva-
dor, BA, para comemorar 
seu aniversário. Já no 
chek-out no hall do 
Othon Palace, avistei o 
astro americano, 
o qual sou fã de 
carteirinha, sentado 
sozinho, quando me 
aproximei e disse que 
estava ali com aquelas 
paraibanas para come-
morar o aniversário de 
Roberta. E para nossa 
surpresa começou a 
cantar “happy day for 
to you”. Foi uma festa 
e sessão de fotos de 
todas elas com Billy.

   Promete ser imperdível o show de Bibi Ferreira próximo dia 14 de maio, no 
Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções de João Pessoa. Já estão de bilhete na 
mão Gisa Mesquita, Miriam Gama, Olímpia Cunha e Zélia Mesquita.

Yedda

Reencontro do bloco Piabas: o anfitrião Adroaldo Gomes, Bob Zaccara, Ana Maria Gondim, Marcone 
Serpa, esta colunista, Ana Lúcia Florentino e Rozeane Gondim

Saúde

EM COMEMORAÇÃO 
ao Dia Mundial da Saúde, 
transcorrido no último 7 
de abril, a Unimed JP está 
realizando diversas ações para 
orientar e incentivar as pes-
soas a adotarem hábitos que 
melhorem a qualidade de vida. 

Para isso, o Espaço 
Saúde daquela cooperativa 
promove serviços gratuitos 
na Praça do Coqueiral, em 
Mangabeira, e na quinta-feira, 
na Praça da Paz, no bairro dos 
Bancários. 

   A dentista Taís Cristina da Rosa, do Atelier do Sorriso São Rafael, a convite 
do mestre em Dentícia Operatória, Luís Antônio Felipe, está assessorando o curso 
de Reabiltação Estética Oclusal ao Vivo, no COESP, localizado no bairro de Manaíra.

“O que incomoda é esta 
fragilidade, essa aceitação, 
esse contentar-se com 
quase nada”

“Nunca confunda 
ingenuidade com fragilidade, 
o vidro embora frágil é 
altamente perigoso”

CAIO FERNANDO ABREU CAMYLLA CANTANHEIDE

A GRANDE dama 
Yedda Régis Ribeiro 
Coutinho vai comemorar 
seus bem vividos 90 anos 
no próximo dia 6 de maio 
com uma recepção para 
amigos e familiares no 
Paço dos Leões, orga-
nizada pelos filhos Paulo 
Germano, Helena, Cassiano 
Filho, Marcos Frederico, 
Liliane e Heloisa.

No dia seguinte, 7, 
uma Missa em Ação de 
Graças será celebrada na 
Igreja de Nossa Senhora 
de Nazaré, no bairro do 
Bessa.

A POLÍCIA Civil está realizando na Acadepol o curso 
de capacitação de “Identificação e Encaminhamento de 
Dependentes Químicos”, numa parceria com a Secretaria 
Estadual de Segurança e Defesa Social e o Serviço Nacional 
de Segurança Pública - Senasp, do Ministério da Justiça.

O curso é dirigido a policiais civis e militares e servidores 
daquela Secretaria, sendo ministrado pelo psicólogo Paulo 
Roberto Costa Pessoa, da UFRN.

Curso de capacitação

Congresso

COMEÇA aman-
hã e vai até sábado, 
em Salvador-BA, o 18o 
Congresso Nacional 
dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho, 
evento realizado pela 
Anamatra Nacional, 
com participação de 
vários juízes paraibanos. 
O congresso, realiza-
do a cada dois anos, 
conta com presenças 
de vários juízes parai-
banos.
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Polícia usa bala de 
borracha para conter 
fúria de flamenguistas

COpa DO NORDESTE

Raposa já em Recife para decisão

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 26 de abril de 2016 FOTO: Divulgaçao

Não concordo com a opinião de alguns 
que o futebol não tem lógica. Tem sim, com 
raras exceções, e são elas que fazem este 
esporte tão especial, e algumas vezes, im-
previsível. Mas no fundo, prevalece quase 
sempre o potencial das equipes. Ou seja, o 
melhor, quase sempre ganha. E a rodada do 
final de semana do Campeonato Paraibano 
foi assim. Os clubes de maiores investimen-
tos e de camisas mostraram porque eram 
considerados favoritos, e venceram.

Desde o início do Campeonato Parai-
bano, que os analistas apontam Campi-
nense e Botafogo como os grandes favo-
ritos para conquistar o título de 2016. E 
os números da primeira fase confirmaram 
isto, com os dois clubes terminando na 
frente dos demais, empatados em número 
de pontos. Vieram as quartas de final e, 
outra vez, os dois clubes confirmaram o 

favoritismo diante dos adversários, che-
gando às semifinais com justiça.

Apesar do todo o esforço do Treze, 
sabia-se que só um milagre evitaria a 
derrota para o Campinense, considerado 
hoje um dos melhores times do Nordeste. 
A Raposa venceu e convenceu o Galo, que 
agora vai desmanchar o time, e só volta 
às atividades no próximo ano. Já a Raposa 
continua firme em busca do título, e prin-
cipalmente de vaga para o Campeonato 
Brasileiro da Série D, deste ano, além da 
Copa Nordeste e a Copa do Brasil de 2017.

Em João Pessoa, o Botafogo, já com os 
novos reforços, esmagou o Sousa, mos-
trando que a derrota no Sertão, tinha sido 
um acidente de percurso. Uma goleada 
inquestionável, com a melhor exibição do 
time, no atual campeonato. Agora, o Belo 
segue como favorito, para decidir o título 

com o Campinense, se não houver outro 
acidente de percurso.

No quadrangular da morte, também 
não houve surpresas. Os dois times que 
se organizaram melhor e começaram as 
temporadas mais cedo, estão levando 
vantagem sobre aqueles que, até quinze 
dias antes de começar a competição, não 
tinham sequer um elenco para a disputa. O 
Atlético, depois de pagar uma parte dos sa-
lários atrasados e reforçar a equipe, entrou 
com tudo no quadrangular e já garantiu a 
permanência na primeira divisão, com uma 
rodada de antecipação, com a vitória sobre 
o Esporte de Patos, já eliminado. 

Em Santa Rita, o mais organizado e 
estruturado Auto Esporte teve dificul-
dades, mas acabou vencendo o valente, 
porém inexperiente Santa Cruz. O Clube 
do Povo está praticamente garantido na 

divisão de elite do próximo ano, precisan-
do apenas de um empate contra o Atlético, 
para confirmar matematicamente a classi-
ficação, independentemente do resultado 
do jogo do Esporte e Santa Cruz.

Hoje, a Federação Paraibana de Fu-
tebol e os clubes finalistas vão decidir as 
datas das semifinais. O Campinense vai 
enfrentar o CSP, e o Botafogo, outra vez, 
o Sousa. Apesar de ter feito mais pontos, 
do que todos os times do campeonato, o 
Campinense entra com a desvantagem 
diante do CSP, que joga por dois resulta-
dos iguais, já que nesta última fase, somou 
o mesmo número de pontos que a Raposa, 
mas venceu no saldo de gols. No caso de 
Botafogo e Sousa, o Belo leva a melhor, 
e vai também jogar por dois resultados 
iguais, além de decidir a vaga para as 
finais, em João Pessoa.

Deu a lógica

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Não deu tempo nem de 
comemorar a vitória sobre o 
rival Treze e a classificação 
para as semifinais do Cam-
peonato Paraibano. O Campi-
nense já está em Recife, des-
de ontem, para a decisão da 
Copa do Nordeste, amanhã, às 
21h45, no Estádio Arrudão, 
na capital pernambucana, 
contra o Santa Cruz. Os joga-
dores se reapresentaram on-
tem pela manhã, após o Clás-
sico dos Maiorais, e seguiram 
viagem no início da tarde. A 
segunda feira foi de descanso, 
e hoje, a equipe treina à tarde 
no CT do Náutico, quando o 
treinador Francisco Diá fará 
os últimos ajustes na equipe 
para a grande decisão. O jogo 
da volta está programado 
para o próximo domingo, em 
Campina Grande.

Apesar da cabeça já vol-
tada para a decisão contra o 
Santa Cruz, o técnico Diá não 
esconde a sua alegria com a 
vitória sobre o rival, e em tom 
de desabafo, não se cansa de 
mandar recados para os tor-
cedores do Treze, e parte da 
imprensa campinense, após 
a vitória sobre o Galo. “Disse-
ram que eu não vencia mata
-mata. Eles esqueceram que 
como treinador, jamais perdi 
para o Treze. Com o jogo des-

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

te domingo, já são 19 partidas 
sem perder para este time. In-
sinuaram que meu time jogava 
dopado e pediram antidoping. 
Está aí a resposta. Os joga-
dores foram valentes e nossa 
torcida maravilhosa. Estão to-
dos de parabéns”, esbravejou o 
treinador, eufórico com a vitó-
ria sobre o Treze.

Sobre o jogo com o Santa 
Cruz, Diá disse que vai aguar-
dar o treino de hoje à tarde no 
CT do Náutico, para definir a 
equipe. Ele não tem qualquer 
problema para escalar a equi-

pe. “Graças a Deus não temos 
nenhum jogador suspenso 
e, a princípio, ninguém com 
problemas sérios. Mas, vamos 
aguardar hoje à tarde para ver 
as condições dos jogadores, 
após um clássico duro como o 
que tivemos. Aqueles que tive-
rem problemas, não serão esca-
lados. Não podemos correr ris-
cos numa decisão como esta, de 
180 minutos”, disse o treinador.

Sobre o adversário, Diá 
disse que trata-se de uma 
grande equipe, e por jogar 
em casa é a favorita para esta 

quarta-feira, mas confia no 
espírito de superação dos 
seus jogadores. “Nosso time 
já mostrou que tem condições 
de enfrentar qualquer adver-
sário, de igual para igual. Eles 
são favoritos, porque vão jogar 
em casa, mas estamos prepa-
rados para reverter todas as 
dificuldades, e passar por cima 
delas”, afirmou o técnico, mos-
trando muito otimismo.

CSP
O próximo adversário do 

Campinense no Campeonato 

Paraibano será o CSP. O Tigre 
da capital empatou em zero 
a zero com o Paraíba, em Ca-
jazeiras, e conquistou a vaga 
para as semifinais da compe-
tição, porque tinha vencido o 
jogo de ida, disputado em João 
Pessoa, por 2 a 0. O CSP fez os 
quatro pontos, assim como o 
Campinense, na segunda fase, 
mas tem um saldo de gols me-
lhor do que o Rubro-Negro, e 
por isso, jogará com a vanta-
gem de dois resultados iguais, 
além de decidir a vaga para as 
finais, no Estádio Almeidão.

Atlético garante 
permanência na 
primeira divisão

O Atlético de Cajazeiras é 
o primeiro clube do quadran-
gular da morte a garantir, por 
antecipação, a permanência 
na elite do futebol paraibano 
no próximo ano. Após vencer 
o Esporte por 2 a 1, no Perpe-
tão, no último sábado, o Tro-
vão Azul chegou a 12 pontos, 
e só pode ser ultrapassado 
pelo Auto Esporte, que tem 10, 
após a vitória sobre o Santa 
Cruz, por 3 a 2, no estádio Tei-
xeirão, em Santa Rita. Como 
são duas vagas, uma já é da 
equipe sertaneja.

Após a classificação ante-
cipada do Atlético, e o rebaixa-
mento do Esporte de Patos, a 
briga agora fica entre o Auto 
Esporte e o Santa Cruz, pela 
segunda vaga, para permane-
cer na primeira divisão. Com a 
vitória no último sábado sobre 
o Santa Cruz, o Clube do Povo 
deu um grande passo. O Al-
virrubro chegou a 10 pontos, 
contra 7 do concorrente. Bas-
ta apenas um empate contra 
o Atlético, amanhã, às 20h30, 
no Almeidão, que o Alvirrubro 
consegue o objetivo, sem de-
pender de outros resultados. 
No mesmo horário, em Patos, 
o Santa Cruz enfrenta o Es-
porte. Para o tricolor de Santa 
Rita, só a vitória interessa, e 
ainda tem de torcer por uma 
derrota do Auto Esporte con-
tra o Atlético. O jogo será no 
Estádio José Cavalcanti.

O elenco do Botafogo se 
reapresenta hoje à tarde na 
Maravilha do Contorno, após 
a vitória esmagadora sobre o 
Sousa, por 5 a 0, em partida 
disputada no último domingo, 
no Estádio Almeidão, em João 
Pessoa. O resultado classificou 
a equipe para as semifinais do 
Campeonato Paraibano, contra 
o próprio Sousa, em datas ain-
da não definidas, pela Federa-
ção Paraibana de Futebol. Por 
ter feito uma melhor campanha 

do que o time sertanejo, o Belo 
terá, outra vez, a vantagem de 
jogar por dois resultados iguais, 
e ainda decidir a vaga para a fi-
nal, jogando no Almeidão.

O ambiente na Maravilha 
do Contorno é de comemora-
ção e alívio, por ter revertido 
a vantagem do adversário, na 
segunda partida desta fase de 
classificação para as semifinais. 
A equipe realizou o melhor 
jogo da temporada, e não deu 
qualquer chance ao adversário 

de reação. Até o meio-campo, 
que era um dos setores mais 
criticados da equipe, conse-
guiu ter um bom desempenho, 
criando sempre oportunidades 
para os atacantes.

Para o técnico Itamar 
Schulle, o time inteiro está de 
parabéns, porque os jogadores 
assimilaram os treinamentos e 
executaram bem o trabalho. 
“Nossos atletas foram muito 
felizes, e se esforçaram mui-
to para pôr em prática o que 

treinamos. Conseguimos anu-
lar totalmente o adversário, e 
jogamos no mesmo ritmo do 
começo ao final da partida. O 
resultado foi alcançado gra-
ças a eles e aos torcedores que 
compareceram incentivando o 
clube”, disse o treinador.

Em relação às semifinais, 
contra o próprio Sousa, Itamar 
pregou humildade. “Temos 
que treinar ainda mais. Não 
será fácil, como não foi fácil 
desta vez. Nós construímos 

este placar, mas o adversário é 
um time forte”, avaliou.   

Hoje à tarde, haverá uma 
reunião na FPF, quando os clubes 
e a FPF irão decidir as datas das 
semifinais. A princípio, seria nos 
dia 4 e 8 de maio, mas o Cam-
pinense terá um confronto pela 
Copa do Brasil, no dia 5 de maio, 
contra o Cruzeiro, no Mineirão. 
Antes, amanhã e no próximo 
domingo, a Raposa vai decidir o 
título da Copa do Nordeste, con-
tra o Santa Cruz de Recife.

Botafogo se reapresenta em clima de alegria
APÓS CLASSIFICAÇÃO PARA SEMIFINAIS

Negreti comemora um dos 
gols do Campinense na 

vitória diante do Treze, o 
que garantiu a Raposa nas 

semifinais do Estadual 

Time sequer comemorou 
classificação para semi do 
Campeonato Paraibano



 O mineiro Giovani dos Santos e a 
baiana Marizete Moreira dos Santos  fo-
ram os brasileiros mais bem colocados 
na 22ª Maratona Internacional de São 
Paulo, realizada na quente manhã do 
último domingo, na capital paulista. A 
competição foi válida pela segunda eta-
pa do Ranking CBAt de Corredores 2016.

Giovani, qualificado para os Jo-
gos Olímpicos Rio 2016, completou os 
42,195 km em segundo lugar, com o tem-
po de 2h17m23s. Já Marizete terminou a 
prova na quarta colocação, com 2h51m55s.

Os quenianos Paul Kimutai e Alice 
Kibor foram os vencedores, mantendo a 
hegemonia estrangeira. Paul completou 
o percurso, que teve largada e chegada 
no Obelisco do Ibirapuera em 2h17m14s. 

Gilberto Silvestre Lopes, que também 
tem índice olímpico, ficou em terceiro 
lugar, com 2h19m43s.

Entre as mulheres, Alice marcou o 
tempo de 2h35m56s, seguida por suas 
compatriotas Jane Jelagat, 2h38m37s, e 
Carolyne Komen, vencedora no ano pas-
sado, com 2h38m48s. 

Giovani comemorou a sua atuação. 
Afinal, foi a primeira vez que comple-
tou a Maratona de São Paulo e ainda 
brigando pelo primeiro lugar. “Mais do 
que terminar, o importante foi ter um 
grande desempenho. Queria ter venci-
do, mas acabei sentindo um pouco no fi-
nal. Estou muito feliz com o resultado”, 
disse o atleta, que correu a Maratona de 
Milão no início de abril, em 2h14m41s.

Quenianos voltam a vencer 
e brasileiros não convencem

MARATONA DE SÃO PAULO

A competição foi realizada no último domingo e reuniu corredores de várias partes do mundo
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COB reúne atletas olímpicos 
para discutir evento no Brasil
Comitê promete dá total 
segurança e apoio aos 
representantes brasileiros

FOTOS: Divulgação

Faltando pouco mais de 
100 dias para os Jogos Olímpi-
cos Rio 2016, o Comitê Olím-
pico do Brasil (COB) reuniu 
cerca de 60 atletas classifica-
dos para o evento no último 
final de semana, em sua sede 
no Rio de Janeiro. Esse foi o 
segundo encontro do Progra-
ma de Integração Time Brasil 
2016, que tem o objetivo de 
informar os preparativos do 
COB para a missão brasileira, 
além de promover a troca de 
experiências entre os atletas. 

Mais duas reuniões na sede do 
COB estão previstas até o iní-
cio dos Jogos, em agosto. 

“Estamos possibilitando 
aos atletas classificados para 
o Rio 2016 que iniciem sua ex-
periência olímpica, aqui dentro 
do Comitê Olímpico do Brasil. 
Temos 24 ex-atletas olímpicos 
trabalhando no COB e passa-
mos 24 horas por dia pensan-
do em como proporcionar o 
melhor em termos de prepa-
ração para eles. Este encontro 
serve para detalhar tudo o que 
o COB está preparando para 
que a delegação brasileira te-
nha a melhor performance 
nos Jogos Olímpicos Rio 2016”, 
disse a gerente-geral de pla-

nejamento esportivo do COB, 
Adriana Behar. 

Os atletas do Time Bra-
sil tiveram um dia de imersão 
nos Jogos Olímpicos Rio 2016, 
com palestras e apresentações 
sobre a missão do COB para 
os Jogos, Vila Olímpica, Espaço 
Time Brasil, logística, trans-
porte, áreas de treinamento e 
apoio exclusivo do Time Brasil, 
uniformes, cerimônias, entre 
outros assuntos. Estiveram pre-
sentes atletas da natação, boxe, 
saltos ornamentais, tiro espor-
tivo, maratona aquática, remo, 
nado sincronizado, ginástica 
trampolim e canoagem slalom.

Medalhista nos Jogos 
Olímpicos da Juventude Cin-

gapura 2010, o atirador Felipe 
Wu elogiou a iniciativa. “Sa-
nou várias dúvidas que a gen-
te podia ter logo na véspera 
dos Jogos. Recebemos muitas 
informações sobre assuntos 
diversos, tanto como esque-
ma de treinamento durante os 
Jogos quanto funcionamento 
da Vila Olímpica. Foi muito im-
portante”, disse Wu.

Além da troca de expe-
riências entre eles, os atletas 
também participaram de um 
painel com Giba e Shelda Bede. 
Giba foi campeão olímpico de 
vôlei em Atenas 2004 e me-
dalhista de prata em Pequim 
2008 e Londres 2012. Shelda 
foi medalhista de prata no vô-

lei de praia em Sydney 2000 e 
em Atenas 2004. Os ex-atletas 
falaram sobre suas participa-
ções olímpicas, o que pode 
acontecer no entorno do atleta 
durante os Jogos e oportuni-
dades e cuidados que todos 
devem ter antes, durante e até 
mesmo após os Jogos. 

“É importante para o atle-
ta conhecer a estrutura que 
dá apoio a eles, além de ter a 
oportunidade de viver essa 
interação entre a delegação 
brasileira. Dessa forma o atleta 
antecipa a experiência e pode 
se concentrar em fazer o me-
lhor resultado durante os Jo-
gos. Vim para passar a minha 
experiência e ajudar no que for 

possível”, disse Shelda. “Fico 
feliz de ver que o atleta tem 
toda essa assistência hoje em 
dia, já que na minha época de 
atleta eu não pude contar com 
esse apoio”, completou Shelda.

Medalhista de bronze 
em Londres 2012, a pugilis-
ta Adriana Araújo disse não 
ver a hora de começar a sua 
participação nos Jogos do Rio. 
“Depois desse evento de hoje a 
expectativa para chegar agosto 
aumenta ainda mais, principal-
mente depois de uma palestra 
com duas vozes da experiência 
como são o Giba e a Shelda. A 
ansiedade e o ânimo de estar 
nos Jogos Olímpicos agora é 
ainda maior”, disse Adriana.

Os organizadores dos 
Jogos Tóquio 2020 divul-
garam ontem um novo logo 
olímpico, que possui dese-
nhos tradicionais japone-
ses, sete meses após serem 
forçados a descartar o logo 
original por acusações de 
plágio.

O novo logo, escolhido 
entre mais de 14 mil candi-
datos, adota um padrão tra-
dicional chamado “ichimatsu 

moyo”, que é datado até o pe-
ríodo Edo (1603-1868).

Os retângulos feitos in-
dividualmente no desenho 
representam diferenças nas 
culturas e nacionalidades e 
simboliza “unidade na di-
versidade”, informou o co-
mitê que escolheu o novo 
emblema.

“Levou muito tempo 
para criar este logo - é como 
meu próprio filho”, disse o 

artista Asao Tokoro, que de-
senhou o emblema vencedor, 
durante entrevista coletiva.

“A partir de hoje, este 
emblema irá servir como o 
rosto dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Tóquio 2020. 
Espero que estes emblemas 
sejam populares com pesso-
as de todos os lugares”, disse 
Ryohei Miyata, diretor do co-
mitê de seleção de emblemas 
dos Jogos Tóquio 2020.

Plágio leva organizadores a 
mudar logomarca dos Jogos

TÓQUIO 2020

Estão na reta final as 
inscrições para a disputa do 
Aquathlon Porto XTreme 
2016, válido pelo Campeonato 
Pernambucano de Aquathlon, 
que será realizado no próximo 
sábado, em Maracaípe, Per-
nambuco. A prova terá 2.5km 
de corrida, 1km de natação e 
novamente 2.5km de corrida. 
Estão sendo oferecidas 120 va-
gas. Valor promocional único: 
R$ 55,00. A transição e a nata-
ção ocorrerão nas piscinas na-

turais de Porto de Galinhas, em 
Ipojuca. A largada será dada às 
9h30, com a marcação do cor-
po das 8 às 9 horas.

Não será necessário os 
atletas deixarem seu material 
na área de transição, sendo per-
mitido correr portando o ócu-
los e a touca de natação, sendo 
permitido apenas vesti-los den-
tro da área de transição, diante 
da sua cadeira que estará nu-
merada, onde ficará guardado o 
tênis usado na corrida.

Após a natação o atleta de-
verá realizar a segunda corrida 
portando todo o seu material 
(touca e óculos). Todo cidadão 
de Ipojuca terá que apresentar 
o comprovante de residência 
para realizar a inscrição e pre-
encher um formulário/termo 
de responsabilidade para ter a 
inscrição isenta. As inscrições 
para os ipojucanos são realiza-
das na Secretaria Especial de 
Juventude e Esportes – Ipoju-
ca/PE.

Aquathlon de Pernambuco já 
inscreve atletas para as disputas

CAMPEONATO

Reunião foi feita com 60 atletas na sede do Comitê Olímpico Brasileiro, oportunidade em que foram mostrados aos atletas toda a estrutura que será disponibilizada a eles durante as competições

FOTOS: Divulgação



Protesto e tiro no desembarque do Fla
CONSEQUÊNCIA DA DERROTA

Foi preciso intervenção 
da polícia para conter a 
fúria dos torcedores
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O desembarque do Fla-
mengo, no início da madru-
gada de ontem, no  Aeroporto 
Internacional do Rio de Janei-
ro, foi marcado por protestos 
da torcida e uma confusão 
na saída dos jogadores do lo-
cal . Após a derrota por 2 a 0 
para o Vasco e a consequente 
eliminação do Campeonato 
Carioca, em Manaus, o  Ru-
bro-Negro recepcionado por 
cerca de 80  torcedores insa-
tisfeitos com o rendimento da 
equipe, mas escapou do con-
tato direto com eles .

O time  desembarcou por 
uma saída alternativa por 
volta das 0h30 .   Os torcedo-
res perceberam a movimen-
tação do ônibus do clube e 
correram para tentar impe-
dir a saída . O veículo foi atin-
gido por socos e pontapés.

Os torcedores chegaram 
a cercar seguranças do clube 
que estavam no local  para pro-
testar contra o “drible” . A Polí-
cia Militar precisou agir para  
conter a confusão. Um tiro de 
bala de borracha chegou a ser 
disparado.Ninguémficouferi-
do. O ônibus conseguiu deixar 
o aeroporto após o tumulto.

 A saída estava prevista 
para acontecer no portão dois 
do  aeroporto. Porém, o atraso 
no desembarque ligou o alerta 
dos torcedores, que já espe-
ravam o “drible”. A notícia de 
que o time já estava dentro do 
ônibus num andar superior 
provocou correria no local. Os 
torcedores chegaram antes da 
saída do veículo. Confusão for-
mada. Pelo menos três unifor-
mizadas estavam presentes.

Vasco finalista
O Vasco está na final do

Campeonato Carioca. Na tar-
de do último domingo, o time 
cruz-maltino recebeu o Fla-
mengo na Arena da Amazônia 
e bateu o time rubro-negro 
por 2 a 0. Além de conseguir 
umavaganafinaldoCarioca,
o Vasco aumentou o tabu para 
nove jogos sem perder para 
o Flamengo. Agora, a equi-
pe comandada por Jorginho 
vai enfrentar o Botafogo que 
venceu o  Fluminense por 1 a 
0. A partida será no próximo 
final de semana, no Estádio
do Maracanã. O Vasco busca o 
bicampeonato estadual.

O Santos e o Audax já che-
garam a um acordo, e manda-
rão as partidas das finais do
Campeonato Paulista, nos dias 
1º e 8 de maio, no José Liberat-
ti, em Osasco, e na Vila Belmiro, 
em Santos, respectivamente. O 
clube da Baixada, inclusive, já 
comunicou à Federação Paulis-
ta de Futebol (FPF). 

A informação do acordo 

entre os dois times foi con-
firmada ao UOL Esporte por
Vampeta, presidente do clube 
de Osasco.

Na final do Estadual do
ano passado, contra o Pal-
meiras, o presidente Modesto 
Roma cogitou realizar os dois 
jogos da final no Pacaembu,
mas recuou após atender pe-
dido de comissão técnica e jo-

gadores. Desta vez, o manda-
táriojáconfirmouaVila.

O Santos não traz boas 
lembranças em abrir mão da 
Vila em uma decisão de Pau-
lista contra uma equipe de 
menor expressão, pois perdeu 
o título estadual em 2014, 
para o Ituano, no Pacaembu. 
Em contrapartida, em 2012
ganhou duas do Guarani atu-

ando duas no Morumbi, e em 
2010 uma do Santo André, 
com dois jogos no Pacaembu.

Após eliminar o Palmei-
ras, os líderes do elenco, Ri-
cardo Oliveira e David Braz, 
já deixaram claro o desejo dos 
atletas em realizar a final na
Vila Belmiro. “Sempre na Vila, 
éonossocampo”,afirmouRi-
cardo Oliveira.

Santos e Audax fecham acordo para final
CAMPEONATO PAULISTA

A semifinal do Cam-
peonato Pernambucano 
foi decidida na tarde do 
último domingo, nos jogos 
entre Náutico e Santa Cruz, 
na Arena Pernambuco, Re-
gião Metropolitana do Re-
cife, e Salgueiro e Sport, no 
Cornélio de Barros, em Sal-
gueiro,SertãodoEstado.

Na Arena Pernambuco, 
o Náutico precisava ganhar 
do Santa Cruz por uma di-
ferença de dois gols, já que 
na primeira partida, rea-
lizada no domingo (17), 
o Santa Cruz vencera por 
3×1. A equipe alvirrubra 
começou bem a partida no 
último domingo, mas dei-
xou os tricolores virarem o 
placar e carimbarem o ca-
minho para a final do Cam-
peonato Pernambucano.

EmSalgueiro,otimedo
Sport chegava com a vanta-
gem de um gol, colhido na 
última partida realizada na 
Ilha do Retiro, também no 
dia 17. Mas deixou que o 
time do Salgueiro igualasse 
a vantagem e jogasse a de-
cisão para os pênaltis. No 
entanto, a equipe rubro-
negra faturou a disputa nas 
cobranças de pêntaltis e 
está na final do Campeona-
to Pernambuco.

A Final do Campeonato 
Pernambucano, portanto, 
será decidido em dois Clás-
sicos das Multidões, a pri-
meiranoEstádiodoArruda,
e a segunda na Ilha do Re-
tiro. As duas equipes fazem 
parte da elite do futebol bra-
sileiro,eessafinaltemtudo
para ser de fortes emoções.

No sufoco, Sport chega 
à decisão contra o Santa

PERNAMBUCANO
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Em campo, na Arena Pantanal, em Manaus, o Vasco da Gama foi totalmente superior ao seu arquirrival, vencendo por 2 a 0 e garantindo vaga na final

Pela primeira vez numa decisão, o Audax, presidido pelo ex-corintiano Vampeta, eliminou o Corinthians e decide o título

Torcidas organizadas do Flamengo cercaram o ônibus da delegação gerando tumulto, pancadaria e bastante revolta devido nova derrota para o Vasco



Jô e George ficaram com 
a medalha de prata no 
Circuito Brasileiro

Paraibanos são vices no Ceará
CIRCUITO DE vôlEI DE pRaIa
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Os paraibanos Jô e Ge-
orge ficaram com a meda-
lha de prata na etapa do 
Circuito Brasileiro de Vô-
lei de Praia, que se encer-
rou no último domingo, na 
arena montada na Praia do 
Futuro, em Fortaleza. Eles 
perderam a final para a du-
pla Alisson e Bruno Schi-
midt, que representará o 
Brasil nos Jogos Olímpicos 
deste ano. O placar foi de 
2 sets a 0, parciais 21;13 e 
21/18.

Jô e George voltam as 
atenções agora para a próxi-
ma competição de vôlei na-
cional, chamada de “Super-
praia” e  que acontecerá em 
João Pessoa, entre os dias 
6 e 8 de maio, com entrada 
franca à torcida. Na disputa 
da medalha de bronze, Guto 
e Saymon (RJ/MS) levaram 
a melhor sobre André Stein 
e Oscar (ES/RJ), vencendo 
de virada, com parciais de 
16/21, 21/17 e 15/8. Foi 
a quarta medalha da dupla 
em oito etapas, terminan-
do com o vice-campeonato 
geral e 2.160 pontos. Eles 
conquistaram um ouro 
(Brasília), uma prata (Goiâ-
nia) e dois bronzes (Natal e 
Fortaleza).

Nenhuma outra dupla 
venceu mais de uma eta-
pa do Circuito Brasileiro 
2015/2016, com exceção 
apenas dos campeões em 
Fortaleza. Alisson e Bru-

no Schimidt conquistaram 
três, garantiram o troféu 
da temporada antecipa-
damente e demonstraram 
no último domingo por-
que são representantes do 

País nos Jogos Olímpicos 
de 2016. 

Eles chegam à excelen-
te marca de seis medalhas 
em oito etapas. Foram três 
ouros (Curitiba, Natal e 

Fortaleza), uma prata (Bra-
sília) e dois bronzes (Bauru 
e Niterói). Terminam com 
o título e 2.440 pontos no 
ranking geral, com o des-
conto do pior resultado. Já 

Jô e George conquistam a 
segunda medalha da equi-
pe nesta temporada, so-
mando o bronze da etapa 
inicial em Brasília com a 
prata deste domingo.

Cinco anos fora dos tatames, 
a judoca Raysa Kilsa, ex-campeã 
sul-americana, campeã continen-
tal e detentora de vários títulos 
estaduais, está de volta ao es-
porte. Além de voltar a compe-
tir, dá também aulas de judô em 
uma academia situada no bairro 
da Torre, na capital e também 
no bairro do Bessa. “Não pode-
ria jamais abandonar este espor-
te ainda na juventude”, afirmou 
ela que hoje está com 21 anos e 

abandonou a carreira após um 
casamento que ela considerou de 
forma precoce. 

“Vou dar sequência ao maior 
desejo dar minha mãe, que era me 
ver sempre bem no judô”, disse 
Raysa Kilsa que perdeu a mãe, Ma-
ria Josenilda de Sousa, há exatos 
oito meses. “Me inspirei nela para 
voltar aos treinamentos, as compe-
tições e mostrar para os interessa-
dos o pouco que aprendi ao longo 
de mais de 10 anos como judoca.

No primeiro semestre deste 
mês, Raysa Kilsa integrou a sele-
ção paraibana de judô no Cam-
peonato Brasileiro, Região II, que 
ocorreu em Natal-RN, e selecio-
nou os campeões para a etapa 
nacional, numa promoção da 
Confederação Brasileira de Judô. 
Ela acabou sua prova na quinta 
colocação. “Estou voltando aos 
poucos, mas, com certeza, volta-
rei a ocupar novamente os pó-
dios”, afirmou ela. (ML)

Ex-campeã volta aos tatames
RaYSa KIlSa
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Judoca volta a competir e a ensinar o que aprendeu no judô ao longo da sua carreira, incentivada pela mãe, que morreu há 8 meses

Major Juceilton, organizador, ultima preparativos para a prova

A XIII Corrida Tiradentes 
encerrou ontem suas inscri-
ções. A competição ocorrerá 
no próximo sábado, a partir 
das 17h, com a participação 
de 1.500 atletas. A largada será 
em frente à Fundação Casa de 
José Américo, na Praia de Cabo 
Branco, em João Pessoa, e terá 
percursos de 5 e 10 km. A pro-
va é uma realização da Coorde-
nadoria de Educação Física do 
Centro de Educação da Polícia 
Militar da Paraíba, com apoio 
do Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel-PB) e Comando Geral da 
Polícia Militar.

A exemplo de anos ante-
riores, a organização do evento 
limitou para atletas de 16 anos 
completos a participação ape-
nas na prova de 5km, mediante 
autorização dos pais ou res-
ponsáveis, no entanto, a corri-
da de 10km terá a participação 
de atletas acima de 18 anos. A 
previsão dos organizadores é 
que, em 1h30m a competição 
já esteja se encerrando.

De acordo com o major-PM 
Juceilton, organizador de mais 
uma edição da tradicional 
Corrida Tiradentes, os cinco 
primeiros na classificação ge-
ral entre homens e mulheres 
receberão, além de troféus 
e medalhas, uma premiação 
em dinheiro de R$ 500,00, R$ 
400,00, R$ 300,00, R$ 200,00 
e R$ 100,00, respectivamente 
para primeiro, segundo, ter-
ceiro, quarto e quinto colo-
cados. “Haverá também pre-
miação por faixa etária, que 
além de troféus e medalhas os 
primeiros colocados recebe-
rão ainda R$ 70,00”, afirmou 
Juceilton, lembrando que o 
segundo e terceiro lugares re-
ceberão apenas troféus e me-
dalhas.

Em relação aos atletas que 
integram a Corporação da Polí-
cia Militar da Paraíba, os mes-
mos estão enquadrados numa 
categoria especial. “Receberá 
troféu o primeiro colocado e 
medalha até o quinto no mas-
culino e feminino”, finalizou Ju-
ceilton. (M.L.)

Evento terá 1.500 atletas 
no próximo sábado em JP 

CORRIDa TIRaDENTES
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O pódio masculino contou com os paraibanos Jô e George (pódio número 2), vice-campeões da etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que ocorre em Fortaleza
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Dois jovens violonistas pa-
raibanos, Herbet Douglas 
e Filipe Medeiros, são 
as atrações de hoje do 
projeto Violadas, evento 
promovido pela PaVio 
(Paraíba Violões).  O 
recital - que é o segundo 

concerto da temporada 2016 - começa 
a partir das 20h30, na Usina Cultural 
Energisa, localizada em João Pessoa, e o 
repertório a ser apresentado - a exemplo 
de ‘Iluminuras Tonais II’, do maestro e 
compositor campinense Eli-Eri Moura, 
e ‘ Água e vinho’, do carioca Egberto Gis-
monti - inclui músicas para violão solo 
e em duo. Os ingressos para o público 
custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). 

“Apesar de muito jovens, ambos têm 
se destacados artística e academicamen-
te, participando de festivais, tendo aulas 
com grandes nomes do violão mundial 
e vencendo concursos”, ressaltou para o 
jornal A União o diretor geral da PaVio, 
Bruno Marinheiro, acrescentando ser o 
repertório do recital predominantemen-

te erudito. “Já temos um público cativo, 
mas queremos divulgar ainda mais os 
concertos, para que outras pessoas sai-
bam do talento dos músicos paraibanos 
e o que vem sendo produzido”, disse ele, 
músico idealizador do projeto Violadas, 
que está na sétima temporada.    

Na primeira parte do recital, 
Filipe Medeiros apresentará as músi-
cas ‘Fantasia op.7’, de Fernando Sor 
(1778-1839), e ‘Suíte Venezolana’ I- 
Registro e II- Danza negra’, de Antonio 
Lauro (1917-1986). Já na segunda 
etapa, Herbet Douglas tocará as se-
guintes obras: ‘Cançodellladre - El 
Testament d’Amelia’, de Miguel Llobet 
(1878-1938); ‘Sonata para violão’ 
IV- Final: Allegro con brio, de Antônio 
José (1902-1936); depois, o duo tocará 
‘Prelúdio e Fuga em C#m’, de M. C. 
Tedesco (1861-1946); ‘Água e vinho’, 
de Egberto Gismonti, nascido em 1947; 
‘Iluminuras Tonais II’, que o regente Eli
-Eri Moura - nasceu em 1963 - compôs  
em memória de Thomas Kesselring 
e terá arranjos de Herbet Douglas; ‘6 
valsas op.44’ e ‘L’encouragement op.34 
- Cantabile’, ambas de Fernando Sor 
(1778-1839), e ‘Sonata K.9 (Pastorale)’ 

e ‘Sonata K.141’, de D. Scarlatti (1685-
1757).

Natural de João Pessoa, Herbet 
Douglas iniciou seus estudos musicais, 
com o irmão, aos 11 anos de idade. Em 
2011, quando tinha 14, ele ingressou 
na Escola de Música Anthenor Navarro, 
tendo sido orientado pelo professor 
Darlan Nascimento. No ano passado, 
participou do X Festival de Música 
Clássica de Santa Catarina (FEMUSC), 
realizado em Jaraguá do Sul, em Santa 
Catarina, mas também se apresentou em 
diversos concertos em cidades próximas 
e, ainda, integrou a Orquestra de Violões 
do próprio evento. Além de seu trabalho 
solo e com o duo, é membro da Orques-
tra de Violões da Paraíba e tem partici-
pado em masterclasses com violonistas 
de renome nacional e internacional, a 
exemplo de Fabio Zanon, Thibaut Garcia, 
Odair Assad, Thierry Begin-Lamontagne 
e Thibault Cauvin. E, atualmente, cursa o 
Bacharelado em Música na Universidade 
Federal da Paraíba, sob orientação de 
Erik Pronk.

Já Filipe Medeiros começou seus 
estudos de violão no Instituto Federal da 
Paraíba, onde teve aula com os professores 

Cristovam Augusto e Vinicius de Lucena. 
No momento, ele está no último ano do 
Curso Técnico em Música do IFPB, e cursa 
a extensão em Música da UFPB, tendo 
aulas com o docente Albergio Diniz. Em 
2014, ficou em 2° lugar no XXV Concur-
so Nacional de Violão Souza Lima (São 
Paulo/SP), no III turno (15 a 17 anos). Em 
2015, ele obteve o primeiro lugar na XXVI 
edição do Souza Lima, no mesmo turno. 
Também participou do Festival Interna-
cional de Música Erudita, em Campina 
Grande, e já publicou três artigos na área 
de música. E tem participado de diversas 
masterclasses com artistas reconhecidos, 
a exemplo de Sérgio Assad, Thierry Begin
-Lamontagne e Thibaut Garcia.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Os instrumentistas paraibanos Herbet Douglas e Filipe Medeiros são as atrações da 
noite de hoje do projeto Violadas, que acontece na Usina Cultural Energisa, na capital
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serviço

n Evento: Recital de violão 

n Atrações: Herbet Douglas e Filipe Medeiros

n Data: Hoje 

n Hora: 20h30

n Local: Usina Cultural Energisa, em João Pessoa

n Endereço: Rua João Bernardo de Albuquer-

que, no 243, Tambiá 

n Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Os jovens violonistas paraibanos, Herbet Douglas e Filipe Medeiros, são as atrações de hoje do projeto Violadas, evento promovido pela PaVio (Paraíba Violões).



Estão faltando quinze senado-
res para completar o número desses 
parlamentares para que se estabeleça 
o impedimento da presidenta Dilma. 
Caso se confirme essa diferença, o 
número dos senadores favoráveis a 
Dilma aumentará, pois muitos desses 
senhores não quererão passar o resto 
do governo na oposição – “de baixo”, 
como se diz na aldeia, sem contar 
com o apoio da polícia, do 
fisco, do médico do posto 
de saúde.

Fazer política sem 
governo é uma coisa a que 
os senadores não estão ha-
bituados. Devia ser o con-
trário: os senadores e seus 
asseclas fariam o governo 
sem política, contemplan-
do a gregos, baianos e 
troianos. Um governo que 
atingisse sem terras e sem 
areias, como diz a fala do 
gajeiro real da nau catari-
neta: “Vejo terras de Espanha e areias 
de Portugal”. O gajeiro real era o cão, 
que queria a alma do capitão-general 
da barca, os políticos são assim mesmo. 
Têm parte com o cão, e ora estão com o 
diabo, ora com são tanás.

O capitão-general ia ser sacrifica-
do para seus companheiros comerem 
seu guisado, pois a nau estava atraves-
sando medonha calmaria, sem vento 
que a levasse para frente ou para trás. 
Até que o gajeiro, de plantão na gávea, 
avistou “terras de Espanha e areias de 
Portugal”, inda mais com as três filhas 
do capitão-general à sombra dos la-
ranjais. O capitão quis dar uma de suas 
filhas para se casar com o gajeiro, quis 
dar suas terras, sua barca. Mas o cão 
nada disso queria, só pretendia a alma 
do capitão-general.

Depois do fracasso 
da conspiração para de-
por Dona Dilma, como 
ficarão as caras de Te-
mer e Cunhão? Pronun-
cia-se temêr, pois, em 
português, as palavras 
terminadas em “erre” 
são oxítonas, como to-
dos os verbos, inclusive 

temer e trair. 
Diz o repórter 
que o cão já 
veio buscar 
as almas de 
Temer e de Cunha, eles estão 
de malas prontas para em-
barcarem pra o inferno. Mas 
Temer e Cunha argumentam 
que a conspiração falhou, que 
o demônio não teve poder 
suficiente para depor Dona 
Dilma e garantir a posse de 
Temer.

Faltam quinze votos. 
Num universo de menos de uma cente-
na é número difícil de se conseguir. Vai 
faltar mais, o cordão dos desertores vai 
engrossar. Nem o diabo quer passar o 
resto do governo de baixo. As almas de 
Cunha e Temer já estão empacotadas, 
elas irão para o fogo eterno do inferno, 
pois fizeram pacto com o diabo, na 
ganância do poder. E a maré da política 
mudou, as ondas estão de ressaca, vide 
a tragédia do velódromo Tim Maia, de 
São Conrado, no Rio de Janeiro. 

A ciclovia foi feita por uma emprei-
teira, obra de empreiteira está sujeita 
a esses acidentes. Superfaturadas, 
atraem tragédias, como os coriscos do 
céu e as ondas do mar. Como os olhos 
de Ceça, profundos, muito verdes. Eu 
escapei muitas vezes de morrer em de-
sastres de bicicleta e de moto. Devem 

ter sido as rezas de minha mãe: “Eu 
vou, eu vou, eu vou pra Penha agora, 
/ vou pagar minha promessa, visitar 
Nossa Senhora”. 

As rezas de minha mãe tinham 
poder. Escapei ainda de barroadas de 
carro, de pistolagem, de um enfarte em 
pleno Raso da Catarina, na Bahia, de 
onde vim dirigindo um jipe até minha 
casa. Escapei até da assistência médica, 
que não diagnosticou o enfarte, e queria 
que eu esperasse que seu cintilógrafo 
fosse montado: nunca foi, até hoje. Haja 
cateterismos; já fiz mais de meia dúzia, 
mesmo sem rezas, mesmo sem mãe.

Logo mais, na tarde dessa segun-
da-feira em que escrevo essas mal 
traçadas, a casaca dos senadores estará 
sendo posta à prova. Eles estarão 
oficializando a comissão especial que 
aceitará ou não o processo do impedi-
mento de Dona Dilma. A lenga-lenga 
pode durar seis meses, ir até o fim das 
calendas. Só será decidida na votação 
final, quando aquelas quinze excelên-
cias farão uma falta danada para os que 
querem cassar Dona Dilma, como se ela 
fosse uma Collor qualquer.

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado)

A história de Anayde II

A casaca dos senadores
Artigo

Vivências 
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Família Coutinho
Qual o paraibano quem nunca ouviu falar do Padre 

Zé Coutinho? E quais os pessoenses ou cabedelenses que 
desconhecem o desembargador Júlio Aurélio Moreira Cou-
tinho? Isso sem contar os vereadores, secretários, juízes e 
desembargadores que se destacaram na vida paraibana, en-
grandecendo ainda mais a obra do Padre Zé! Este, conheci-
do como “O Pai da Pobreza”, nasceu em 18 de novembro de 
1897 e faleceu em 5  de  novembro  de  1973.Está  sepulta-
do  no  Cemitério  da  Boa  Sentença,  em  João  Pessoa, onde 
muitos  fiéis comparecem  para prestar-lhes  homenagem  e 
agradecer-lhe as graças alcançadas.

O sobrinho Júlio
O desembargador Júlio Aurélio Coutinho, sobrinho 

do Padre Zé, é oriundo do Ministério Público, onde come-
çou como promotor de Justiça. Foi procurador de Justiça e 
escolhido para compor a Corte de Justiça da Paraíba, como 
desembargador, representante do Ministério Público. No 
Tribunal de Justiça ocupou os mais relevantes cargos, tendo 
chegado à Presidência do TJ no ano de 2005. Sua gestão foi 
marcada pelo acesso à Justiça através dos serviços jurisdi-
cionais. De acordo com várias postagens na internet, “se Pa-
dre Zé vivia pra fazer bem ao próximo (e essa era sua razão 
de viver), Dr. Júlio Aurélio é homem que honra e dignifica 
qualquer cidadão que tem amor ao próximo”.

Júlio Aurélio criou o Colégio Estadual de Cabedelo e hoje 
empresta seu nome ao Fórum local. Dirige o Instituto Padre 
Zé com a mesma dedicação e abnegação do tio benfeitor.

 
Soluços da minha dor
Há algumas semanas chegou-me às mãos, ofertado 

pelo próprio Júlio Aurélio, meu colega no Unipê, o livro 
“Soluços da Minha Dor”, de Pedro da Silva Coutinho, pai do 
Júlio. O livro é recente (foi reeditado), mas os poemas foram 
escritos na década de 50, com apresentação do próprio 
autor. Nela, Pedro Coutinho afirma que “o meu livro foge à 
regra comum” e diz: “Ide, meus versos, ide cantando, nunca 
reveles o teu autor, um pobre velho vive chorando e solu-
çando tamanha dor”.

Pedro Coutinho foi um retratista da cidade velha. Do 
Roger a Tambiá, da Catedral ao Porto do Capim, ele não 
deixava passar nada. Realçava as belezas da sua predileta 
gameleira e, também se achava um “menino da bagaceira”: 
“eu fui um menino pobre, do engenho da bagaceira. Ainda 
sinto saudade da sombra da laranjeira, quando jogava gera-
da com os filhos da cabroeira”.

Os poemas de Pedro denotam grande amargura, sen-
tindo-se um injustiçado: “Cheguei ao fim da vida injustiça-
do, sem me darem direito de defesa, eu devo ser assim tão 
fácil presa, e sem atenuantes, condenado”. Ele achava que 
lhe atribuim crimes que nunca praticou. E se apoiava na 
família, nos “filhos bem amados” e sentia “um velho triste, 
sem valor”.

Mas, apesar de toda a amargura expressada nos poe-
mas, Pedro Coutinho é lírico ao endeusar o bairro do Roger 
(“meu bairro muito amigo”, o primeiro da cidade) e a sua 
“frondosa gameleira”. E canta: “Que contraste entre nós, oh! 
gameleira! Tu és bela, verde, forte, altaneira, eu, já tão velho 
de cabelos brancos”. Não esqueceu Cabedelo, a Igreja da 
Misericórdia, a Praça Onze e o Nordeste, ao mesmo tempo 
em que, através da poesia, dava “conselhos aos filhos”.

Acho, então, que o amigo Júlio Aurélio tomou direitinho 
seus conselhos!

A posição de Anayde, em favor do divórcio, 
escandalizou os moralistas que o lhe atribuíram a pe-
cha de “avançada”, uma conceituação mais amena de 
doidivanas.  Para o autoritarismo masculino vigente, 
a esposa era a rainha do lar, porém, servil, sem von-
tade própria, a quem era reservada a chefia da casa, 
em especial do tanque e do fogão. A principal função 
de uma mulher, até meados do século passado, era 
procriar enquanto a idade e a saúde permitissem.

Se o casamento não se ajustava, a companheira 
teria que carregar sua cruz até o fim, fazendo vista 
grossa para a infidelidade do cônjuge e, muitas vezes, 
tinha de conviver na mesma intimidade com a prole 
legítima e a adulterina.

Não lhe assistia optar pela separação porque a 
cônjuge para ser respeitada, na ótica de então, a so-
ciedade lhe impunha viver sobre a proteção marital 
e a única saída era aceitar o sofrimento com resigna-
ção, pondo nas mãos de Deus o seu amanhã. 

Sem ser consultada, a mulher não opinava sobre 
os assuntos do clã, pois os mais despóticos e ignoran-
tes enxergavam no sexo oposto “elementos de cabe-
los compridos e ideias curtas”, na maldosa definição 
do escritor Berilo Neves. 

No primeiro quartel do século XX, a juventude estudiosa e 
ousada tinha nos Grêmios Literários e nos Álbuns de Confidên-
cia o ensejo para revelar anseios e frustrações guardadas a sete 
chaves. Um desses que assentaria melhor ser chamado de “Painel 
de Inconfidências”, Anayde abriu o coração adolescente, desde que 
exigia-se lealdade nas respostas, para nele figurar.

A nossa biografada em algumas respostas às bisbilhoteiras 
perguntas, manifestara-se piegas ou trágica e só uma vez mostrou-
se egoísta quando disse que “a ela mesma dedicava seu maior 
afeto”, informação desmentida quando, aos 24 anos, encontrou 
João Dantas,  seu grande amor.  

E indispensável transcrever o sarcástico comentário do aca-
dêmico de Direito Severino Alves Ayres, expresso em um bisbilho-
teiro questionário sobre o casamento: “A loucura de um homem, 
a tolice de uma mulher, cinquenta mil réis (50$000) para o padre, 
cem mil reis (100$000) para o juiz e o escrivão. O ocasional irreve-
rente da instituição matrimonial veio a ser o feliz esposo da artista 
plástica Amelinha Theorga.

Certa vez indaguei da amiga e confidente de Anayde Beiriz, 
Amelinha Theorga, sobre o relacionamento de Anayde com o 
acadêmico de Medicina Eriberto Paiva. Em resposta ela meinfor-
mou que os dois se conheceram uma semana antes da partida do 
estudante, para o Rio de Janeiro, onde faria o vestibular de Medi-
cina. A intimidade, entre eles ocorrera por via da correspondência 
epistolar, um estilo muito usado naquela época.  Até o par morando 
na mesma cidade, o inflexível carrancismo familiar só permitia as 
visitas dos enamorados, nos domingos. Por sua vez os apaixonados 
faziam das missivas, mensageiras do seu amor. 

  Ao analisar a personalidade de ambos Amelinha encontrava 
diferenças abissais. Ele mais moço, na idade, tímido, dominado por 
uma madrasta possessiva que se opunha ao namoro a ponto de 
proibir-lhe vir à Paraíba nas férias.  Por sua decisão, ela e o pai dele 
iam ficar com o filho, no Rio de Janeiro, no fim dos anos correntes. 

Os motivos para a oposição ao jovem par, pairavam sobre a libe-
ralidade revelada nos escritos da normalista a favor do divórcio e 
sobretudo sua origem modesta, filha de um linotipista de A União 
e de uma doméstica.

Nos anos 20, ainda imperava na Paraíba o modelo romântico 
e sobre ele nossa escritora extravasou nas cartas ao namorado.  Foi 
um passatempo. O ciúme dele pôs um ponto final no namoro. 

Na Escola Normal, Anayde mostrou-se aluna aplicada, sem se 
sobressair. Sabia-se que era inteligente, mas não ofuscaria as cole-
gas Corina Correia Lima, Olivina Olivia Carneiro da Cunha, Adelita 
Bezerra Cavalcanti, Tércia Bonavides, Geny Mesquita. 

O interesse de Anayde pelas letras tornou-se mais fecundo 
depois de concluído o curso de Professora, na Escola Normal. 

 Numa matéria divulgada na Revista Era Nova, dirigida por 
Severino Lucena que tinha como sócio e colaborador José Américo 
de Almeida, contava com uma estirpe da estatura de Carlos Dias 
Fernandes, Orris Barbosa e Celso Mariz e o jornalista Leonardo 
Smith.  

Em uma crônica em louvor ao mar e ao astro Rei a poetisa, 
Anayde, derrama-se num lirismo comovente: “O sol agonizava 
numa última hemoptise de luz e o mar soluçando raivoso de sau-
dades retrata as pedrarias rubentes que se estendem no leito do 
ocaso.” O lírico estava em moda, mas ameaçado de morte!...

Após a Semana Moderna de 22, por mais um tempo resis-
tiu à linguagem rebuscada que não tardou a cair em desuso. Em 
1924 ainda era esse o estilo corrente do qual não se eximiram 
intelectuais como Orris Barbosa, Carlos Dias Fernandes, Perilio de 
Oliveira, Lilia Guedes. 

José Américo, em estilo elegante, colaborou com um pequeno 
texto, enxuto e sem adjetivação, na Revista de ANTROPOFAGIA, de 
Minas Gerais. Daí por diante integrou-se na revolução literária e 
deixou no passado seu modo de escrever anterior. 

Compunha o sonho de felicidade da utópica Anayde “um amor 
absoluto, imutável, mais forte que as leis da natureza.”  

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

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

As almas 
de Cunha e 
Temer já estão 
empacotadas, 
pois fizeram 
pacto com
o diabo,
na ganância
do poder

FOTOS: Divulgação
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África entre nós

Em cartaz

BARTOLO

     Humor 

Cristovam Tadeu

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942] 
 Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa 
do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Adeildo Vieira, em seu novo CD, “África de mim”, o terceiro 
de uma carreira iniciada em 1984, confirma que é um criador 
de música para quem a arte é um convite, e também uma pro-
vocação, à celebração da vida enquanto força gregária capaz de 
sustentar um mundo de harmonia. 

Sob um sol realista, o artista espalha nesse novo trabalho 
um cantar em que propõe a identidade como a expressão de 
uma (auto)conscientização crítica e não só de pertencimento a 
determinado tempo e espaço. 

Há um sutil contraponto nessa CD solar ao existencialismo 
angustiado que fiamos cheios de razão nesses tempos de crise.  

Mas não se trata esse conjunto de doze canções de um 
manifesto para saudar um hedonismo egoísta, de uma busca 
individual do prazer pelo prazer de ter. Antes, é a construção 
do sentido do prazer que vem de ser e estar em liberdade. Falar 
em África tem disso. É um falar de e para a liberdade. Um silen-
te rugir da dor sempre emerge, há cicatrizes, e feridas abertas, 
muito por fazer, se faz o que se pode e se deve e até mais como 
nesse “África de mim”, África de todos nós. 

Essa nova obra de Adeildo traduz  uma expressão estética 
que é política em duas perspectivas. Uma define o lugar do ser 
no mundo a partir do reconhecimento e da identificação de for-
ças que bloqueiam e realizam atitudes produtoras de liberdade 
e de igualdade. 

E a outra que dissemina uma narrativa de possível supe-
ração dos conflitos de ordem ideológica e existencial entre os 
grupos sociais. 

Superação que se realiza  a partir de elementos, no caso da 
arte, expressivos, simbólicos, representacionais, que resgatam 
na história uma consciência evolutiva que se equilibra na dinâ-
mica do devir, esse processo em que ampliamos sensibilidade 
e conhecimento em meio a contradições.   

Nessa abordagem característica de sua obra concreta, Adeil-
do é um provocador que reivindica à arte que produz o poder de 
transcender sua destinação de símbologia capaz de dizer sobre 
urgências do indivíduo (a arte como sintoma do tempo) para es-
tabelecer sua integração ao todo comunal no fazer/criar, produzir  
(a arte como instrumento de integração reflexiva e crítica).  

Em “África de Mim”, ele anuncia que “cheguei querendo paz, 
paz guerreira eu digo que é assim que se faz” (faixa “Nos trilhos 
de Gandhi”), sugere “festa de terreiros, e  jardins, festa em todo o 
canto” (canção “João Balula), e descreve “o céu no chão” e “arco
-íris em festa” onde “a paz vem dobrando as esquinas para enxu-
gar toda lágrima” ( “E lá vem ela”, parceria com Águia Mendes).

Ao mesmo tempo, sua música produz um resgate, que é de 
alerta, para as emboscadas históricas de uma mentalidade em 
que a violência e a escravidão eram metros para a vida social: 
“Dizem do fio da navalha, do calor da fornalha, e do peso da dor 
(...) e do açoite na mão do feitor” (faixa “Dizem de mim”). E tam-
bém adverte que “agora é abrir as grades da memória, e fechar 
essa história para o nunca mais, são livres os barcos que hoje 
visitam o cais” (“De volta a Gorée”, parceria com Rudá Barreto).

As letras das canções são impregnadas de uma poética co-
loquial cheia de leveza, o que não impede o autor e seus parcei-
ros de projetarem uma insustentável densidade do ser. O peso 
da existência em sua materialidade conflituosa, mas dialogal e 
pragmática, está presente em tudo. Há também uma coleção 
de registros que poderíamos classificar de  cinematográficos 
como na saborosa crônica “Ladeira do tombo”. 

A paleta rítmica é completa de tudo, múltiplos sonidos e 
batuques de uma África diversificada, a africanidade do jon-
go e do calango que tanto encantavam Clementina de Jesus, 
africanitudes do samba e do semba de Angola que nos trouxe 
Martinho da Vila, africanismos atlânticos da zumba e sob os fil-
tros caribenhos da salsa, da soca e do calipso, os ranchos freva-
lhados... Adeildo não faz pesquisa antropológica, mas cultiva e 
propõe uma poética vivenciada emotiva de quem esteve lá e de 
quem vê Áfricas aqui todo dia.

Ecoa no CD um diálogo com músicos a exemplo de Se-
kouba Bambino, Salif Keita e outros da Guiné, Benim, Burki-
na Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana,, Guiné-
Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria,Senegal. Um 
mundo a descobrir do qual Adeildo se faz porta-voz. Uma 
voz que precisamos ouvir.

Romances históricos cubanos do escritor Leonardo 
Padura são temas de palestra no Sesc de Letras 2016

Música em destaque

“O homem que Amava Ca-
chorros” e “Hereges” são os ro-
mances históricos do escritor 
Leonardo Padura a serem deba-
tidos no Sesc de Letras, edição 
2016, no próximo dia 10 de maio. 
Tendo como foco da palestra a 
literatura cubana, a professora e 
pesquisadora Analice Pereira mi-
nistrará a atividade a partir das 
19h, no Sesc Centro João Pessoa. 
Os interessados em se inscrever 
de forma gratuita podem solicitar 
o formulário de inscrição através 
do e-mail priscilaaraujovital@
gmail.com, ou no Setor de Cultura 
do Sesc, localizado à Rua Desem-
bargador Souto Maior, 281, Cen-
tro, João Pessoa, das 8h às 18h.

Por se destacar nos últimos 
anos com suas publicações de 
romances, Leonardo Padura foi 
o escritor escolhido devido a sua 
utopia, compaixão e liberdade 
existentes em ambos os romances.

Para a palestrante Anali-
ce Pereira, estudar a literatura 
cubana é de extrema importân-
cia para melhor compreensão do 
contexto literário latino-ameri-
cano dos pontos de vista histó-
rico, cultural e artístico. Analice 
Pereira disse ainda que os ro-
mances apresentam uma densa 
pesquisa histórica para a cons-
trução das narrativas.

Em o “O Homem que Amava 
os Cachorros”, o autor ficciona-
liza o assassinato de Trotski por 
Ramón Mercader, a mando de 
Stalin. Em um breve resumo, o 
livro é narrado no ano de 2004, 
pelo personagem Iván, um aspi-

FOTO: Divulgação Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com 

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

RUA CLOVERFIELD, 10 (EUA 2016). Gênero: Ficcção Cientí-
fica. Duração: 105 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Dan Trachtenberg. Com Mary Elizabeth Winstead, John 
Goodman, John Gallagher Jr. Sinopse: Uma jovem sofre 
um grave acidente de carro e acorda no porão de um 
desconhecido. O homem diz ter salvado sua vida de um 
ataque químico que deixou o mundo inabitável, motivo 
pelo qual eles devem permanecer protegidos no local. 
Desconfiada da história, ela tenta descobrir um modo 
de se libertar — sob o risco de descobrir uma verdade 
muito mais perigosa do que seguir trancafiada no bunker. 
CinEspaço1: 14h10, 18h e 22h. Manaíra1: 16h45 e 22h05 
(LEG). Manaíra2: 19h15 (DUB). Tambiá2: 17h30 e 20h20.

CASAMENTO GREGO 2 (EUA 2016). Gênero: Comédia Ro-
mântica. Duração: 91 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Kirk Jones. Com Nia Vardalos, John Corbett e Lainie Kazan. 
Sinopse: Sinopse: Toula e Ian estão casados e passam 
bastante tempo tentando compreender a problemática 
filha adolescente. Mas quando o casal descobre que um 
casamento de sua família nunca foi oficializado pela reli-
gião, todos os Portokalos se reúnem para mais um grande 
casamento grego. CinEspaço1: 16h10 e 20h10 (LEG). 

BATMAN VS SUPERMAN - A ORIGEM DA JUSTIÇA (EUA 
2016). Gênero: Ação.  Duração: 151 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry 
Cavill e Jesse Eisenberg. Sinopse: Após os eventos de O 
Homem de Aço, Superman (Henry Cavill) divide a opi-
nião da população mundial. Enquanto muitos contam 
com ele como herói e principal salvador, vários outros 
não concordam com sua permanência no planeta. 
Bruce Wayne (Ben Affleck) está do lado dos inimigos 
de Clark Kent e decide usar sua força de Batman 
para enfrentá-lo. Enquanto os dois brigam, porém, 
uma nova ameaça ganha força. CinEspaço2: 14h30, 
17h30 e 20h30 (LEG). Manaíra5/3D: 12h30, 19h 
(DUB) e 15h45, 22h15 (LEG). Manaíra9/3D: 21h15 
(LEG). Manaíra11: 14h15, 17h30 e 20h45 (LEG).  
Mangabeira1/3D: 12h30, 15h45, 19h  (DUB) e 22h15 
(LEG). Mangabeira1/3D: 20h30 (DUB). Tambiá2: 14h40 
(DUB). Tambiá6/3D: 14h30, 17h30 e 20h30 (DUB).

ZOOTOPIA: ESSA CIDADE É O BICHO (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 108 min. Classificação: livre. Direção: 
Byron Howard e Rich Moore. Com Ginnifer Goodwin, Jason 
Bateman e Idris Elba. Sinopse: Judy Hopps é a pequena 
coelha de uma fazenda isolada, filha de agricultores 
que plantam cenouras há décadas. Mas ela tem sonhos 
maiores: pretende se mudar para a cidade grande, 
Zootopia, onde todas as espécies de animais convivem 
em harmonia, na intenção de se tornar a primeira coelha 
policial. Judy enfrenta o preconceito e as manipulações 
dos outros animais, mas conta com a ajuda inesperada 
da raposa Nick Wilde, conhecida por sua malícia e suas 
infrações. A inesperada dupla se dedica à busca de um 
animal desaparecido, descobrindo uma conspiração que 
afeta toda a cidade.  Manaíra7/3D: 13h30 e 18h30 (LEG). 
Manaíra7/3D: 13h30, 16h, e 18h30 (DUB). Tambiá1: 
14h10 e 16h20 (DUB).

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

Lucas Silva 
Especial para A União

rante a escritor que atua como 
veterinário em Havana e, a partir 
de um encontro enigmático com 
um homem que passeava com 
seus cães, retoma os últimos anos 
da vida do revolucionário russo 
Leon Trotski, seu assassinato e 
a história de seu algoz, o catalão 
Ramón Mercader, voluntário das 
Brigadas Internacionais da Guer-
ra Civil Espanhola e encarregado 
de executá-lo.

Ao narrar um dos crimes 
mais reveladores do século, Pa-
dura realiza uma ambiciosa e 
fascinante investigação sobre as 
contradições das utopias libertá-
rias que moveram o século XX. O 
autor retrata os conflitos no stali-
nismo e a luta entre o socialismo 
e o fascismo, apresentando ainda 
uma perspectiva honesta da vida 
cubana nas últimas três décadas. 

Já em “Hereges”, o escritor 
ficcionaliza episódios históricos 
que envolvem questões de ju-
deus residentes em Cuba, mas 
que referenciam diretamente ao 
Holocausto. 

O ponto de partida é um epi-
sódio real, cujo conta a chegada 
ao porto de Havana do navio S.S. 
Saint Louis, em 1939, onde se es-
condiam mais de novecentos re-
fugiados vindos da Alemanha. A 
embarcação passou vários dias à 
espera de uma autorização para o 
desembarque.

No romance, o garoto Daniel 
Kaminsky e seu tio aguardavam 
nas docas, trazendo um pequeno 
quadro de Rembrandt que per-
tencia à família desde o século 
XVII e que esperavam utilizar 
como moeda de troca para ga-
rantir o desembarque da família 
que estava no navio. No entanto, 
o plano fracassa, a autorização 
não é concedida e o navio retor-
na à Alemanha, levando também 
a esperança do reencontro. Qua-
se setenta anos depois, em 2007, 
o filho de Daniel, Elías, viaja dos 
Estados Unidos a Havana para 
esclarecer o que aconteceu com o 
quadro e sua família.

Em entrevista dado à pró-
pria editora que publicou ambos 

os livros, o artista contou que He-
reges é um romance sobre liber-
dade e heresia. “Além disso, é um 
livro que através de 350 anos de 
história procura encontrar moti-
vações da condição humana que 
o homem pratica como forma de 
encontrar a liberdade e exercer o 
livre arbítrio”, ressaltou. 

Conheça o escritor
Leonardo Padura Fuentes 

nasceu em Havana em 1955. For-
mado em Letras (Spanish Lan-
guage and Literature) pela Uni-
versidade de Havana, trabalhou 
como escritor, jornalista e crítico 
literário até a década de 1990, 
quando ganhou reconhecimento 
internacional por uma série de 
romances policiais estrelando 
seu mais famoso personagem, o 
detetive Mario Conde. 

Mas foi com o romance O 
homem que amava os cachor-
ros que Padura se consolidou 
no mundo literário, ganhando 
prestígio para além do gênero 
policial. Traduzida para vários 
países (como Espanha, Portugal, 
França e Alemanha), a obra re-
cebeu diversos prêmios interna-
cionais – Prix Initiales (França, 
2011), Prix Roger Caillois (Fran-
ça, 2011), Premio de la Critica 
(Cuba, 2011), XXII Prix Carbet 
de la Caraïbe (2011) e V Premio 
Francesco Gelmi di Caporiacco 
(Itália, 2010). Em 2012, Padura 
recebeu o Prêmio Nacional de 
Literatura de Cuba. Os direitos 
de adaptação para o cinema de O 
homem que amava os cachorros 
foram recentemente adquiridos 
pela produtora francesa Compag-
nie des Phares et Balises.

Jornalista Leonardo 
Padura é reconhecido 
internacionalmente 
pela sua obra literária
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A participação feminina na 
arte brasileira teve um gran-
de impulso com o Moder-
nismo. Foi principalmente a 
partir desse movimento que 
a arte produzida por mulhe-
res no Brasil, e as próprias 
artistas, passaram a ser 

mais reconhecidas e a ocupar os espaços 
artísticos, culturais e sociais antes domi-
nados pelos artistas homens. Para mostrar 
essa ascensão feminina na história da 
arte do País, o Museu de Arte Brasileira 
da Fundação Armando Alvares Penteado 
(MAB-FAAP), em São Paulo, está promo-
vendo a exposição Elas: Mulheres Artistas 
no Acervo do MAB. A mostra apresenta 82 
obras do acervo do museu, entre escultu-
ras, pinturas, gravuras, desenhos, vídeos 
e fotografias de 64 artistas que tiveram 
uma grande representação no País. Entre 
as obras estão duas telas de Anita Malfatti 
e duas pinturas de Tarsila do Amaral, além 
de obras de Lygia Clark, Tomie Ohtake, 
Noemia Mourão, Djnaira e Maria Bonomi, 
entre outras.

 “A exposição é um recorte das obras 
do acervo, mas em específico com obras 
produzidas por artistas brasileiras ou 
estrangeiras radicadas no Brasil”, disse um 
dos curadores da exposição, José Luis Her-
nández Alfonso, em entrevista à Agência 
Brasil. “A ideia é demonstrar um percurso 
de obras feitas por artistas do século 20 
até os nossos dias, começando por Tarsila 
e Anita, que foram as duas artistas da van-
guarda da arte brasileira. A partir delas, a 
visibilidade da mulher artista aparece na 
sociedade brasileira porque, até então, era 
desconhecida”, acrescentou.

Felipe Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Elas produzem arte

Levando o mesmo nome do livro 
do escritor Fernando Pessoa, o artista 
plástico português Marcos Girão está 
com a exposição “Livro do Desassosse-
go” em cartaz na Estação Cabo Branco. 
Sendo filho de um professor de dese-
nho e trabalhos manuais do ensino se-
cundário, o artista plástico incorporou 
o desenho e a pintura a sua vida, quer 
pela visita a exposições e museus. Dessa 
forma, os interessados em contemplar 
as obras podem ir até na Torre Miran-
te da Estação Cabo Branco, de terça 
a sexta-feira, de 9h às 18h e  sábados, 
domingos e feriados das 10h às 18h. 
Sempre com entrada gratuita. 

Na exposição o visitante vai en-
contrar passagens dos livros transcritas 
para telas pintadas em fundo de ma-
deira. São mais de 15 telas em tama-
nhos variados. Ou seja, é a poesia de 
Fernando Pessoa sendo transcrita para 
as artes plásticas por meio das técnicas 
que Girão adota a seu trabalho.

“Não são as minhas confissões e, 
se nelas nada digo, é que nada tenho 
para dizer. De resto, com que posso 
contar comigo? Uma acuidade horrível 
das sensações, e a compreensão pro-
funda de estar sentindo”, comentou o 
artista plástico Marcos Girão quando 
perguntado sobre o conceito e ponto 
de partida da exposição.   

Trabalhando com uma pintura 
de signo e caligrafia, o traço de suas 
obras é muitas vezes cromático. É 
em aspectos como a linha, o plano, a 
composição e a textura, que as obras 
de Marcos Girão definem-se como 
sendo totalmente novos. Já sua poé-
tica expressionista e a sua estilística 
informal dispõem de uma genealogia 
que se identifica com facilidade, mas 

Exposição “Livro do Desassossego”
EM CARTAZ NA ESTAÇÃO CABO BRANCO

Lucas Silva
Especial para A União

Billy Paul, a voz 
de “Me and Mrs 
Jones”, morreu no 
último domingo

Da Agência Lusa

O músico norte-ameri-
cano Billy Paul, conhecido 
pelo tema Me and Mrs Jo-
nes, morreu nesse domingo 
(24), aos 80 anos, segundo 
comunicado divulgado em 
sua página oficial na inter-
net.

Nascido na Filadélfia, 
nos Estados Unidos, Billy 
Paul foi uma das estrelas 
do philly soul, como era 
conhecido o soul da cida-
de, e ganhou fama nacional 
e internacional em 1972, 
com Me and Mrs Jones.

Ele ganhou um Grammy 
e atuou ao lado de músicos 
como Charlie Parker e Nina 
Simone.

Exposição no MAB apresenta obras de grandes artistas mulheres do País
Elaine Patricia Cruz 
Agência Brasil

A exposição foi dividida em três nú-
cleos. “O primeiro núcleo demonstra todo 
o seu percurso desde Anita e Tarsila até os 
nossos dias. Aí temos pinturas, esculturas 
e desenhos e passa por todos os movimen-

tos e todas as concepções estilísticas como 
Modernismo, Estruturalismo, Abstracio-
nismo, entre outros. Depois temos um 
segundo bloco dedicado à gravura, que é 
muito importante na arte brasileira. E um 

terceiro núcleo dedicado à fotografia e a 
vídeo instalação”, disse o curador.

A exposição, gratuita, teve início no 
dia 18 de abril e termina no dia 25 de 
setembro.

não é isso que basta para lhe recusar o 
seu valor.

Por ter essa pegada poética, o Livro do 
Desassossego é uma das maiores obras de 
Fernando Pessoa. Por ser uma obra frag-
mentada, sempre em estudo por parte dos 
críticos pessoanos, o livro tem interpretações 
divergente e com Girão não foi diferente. 

Publicado em 1982, 47 anos após a 
morte de Pessoa, é um livro biográfico 
com os pensamentos de um dos maiores 
gênios do século XX. Composta de cen-
tenas de fragmentos que perfazem uma 
espécie de diário íntimo, a obra revela vi-
vências e questionamentos de um ajudan-
te de guarda-livros, sem uma narrativa 
definida, com princípio, meio e fim.

Hoje, a sua obra encontra-se repre-
sentada em coleções de todo o mundo, 
podendo ressaltar diversas coleções par-
ticulares e estrangeiras onde se incluem 

o Museu Dr. Santos Rocha na Figueira da 
Foz, a Fundação da Portugal Telecom, em 
Lisboa, e a Secretaria de Estado e da Cul-
tura e Turismo, Coimbra, entre outros. 

Para o artista, a pintura não é uma 
profissão, mas um modo de estar na vida 
e no mundo.

A primeira exposição de Marcos Girão 
ocorreu em 1972, em Lisboa. A partir de 
1974 vieram as exposições internacionais, 
tendo exibido seus trabalhos na Espanha, 
na França, no Canadá e nos Estados Uni-
dos, entre outros países. 

Uma curiosidade sobre o artista é que, 
além de expor seus trabalhos, Marcos Girão 
também realiza diversos estudos que contem-
plam temas como composição, teorias da cor 
e da forma, bem como várias ações de forma-
ção versando acerca de técnicas e tecnologias 
das artes, preparação de receitas de materiais 
e utensílios, bem como estruturas e suportes.

Marcos Manuel Nobre de Sousa 
Girão é natural da cidade de Beja, no 

Baixo Alentejo, em Portugal

Billy Paul era muito carismático 
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Direitos humanos
Conferências reúnem cerca de 7 mil e discutem temas no DF

FOTO: Reprodução/Internet

Demandas de idosos para serem incluídas em políticas públicas estão sendo discutidas em evento que se estende até sexta-feira

Cerca de 7 mil pessoas 
deverão participar, até sexta-
-feira (29), em Brasília de 
cinco conferências temáticas 
relacionadas à área dos di-
reitos humanos. Realizadas 
em um único espaço, as con-
ferências conjuntas começa-
ram nesse domingo (24) e 
tratam de temas referentes 
aos direitos da criança e do 
adolescente, da pessoa idosa, 
da pessoa com deficiência e 
de lésbicas, gays, bissexu-
ais, travestis e transexuais 
(LGBT).

O objetivo é construir, a 
partir das discussões, polí-
ticas públicas que integrem 
as demandas específicas de 
cada grupo e respeitem a di-
versidade.

Delegada de Santa Ca-
tarina na 4ª Conferência 
Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, a 
cadeirante Márcia Anita 
Coelho diz que a acessibili-
dade é uma das principais 
demandas de destaque para 
as pessoas com deficiência. 
“Quando falo de acessibili-
dade, não me refiro apenas 
a rampas, falo também de 
acessibilidade tecnológica, 
necessária para os cegos e 
surdos, falo da acessibilida-
de a que todo ser humano 
tem direito, que é a de ir e 
vir a qualquer lugar.”

Para Márcia, outro pon-
to importante é que os defi-
cientes participem da formu-
lação das políticas públicas 
e decisões relacionadas ao 
segmento. “Queremos que 
o deficiente esteja junto no 
momento de pensar tudo 
isso. Não adianta fazer aces-
sibilidade para um surdo se 
você não sabe do que um 
surdo precisa. A pessoa com 
deficiência é quem sabe do 
que ela precisa e tem pro-
priedade para falar sobre 
deficiência”, disse. Para Vera 
Regina Coé Pisco, delegada 

do Rio de Janeiro na 4ª Con-
ferência Nacional da Pessoa 
Idosa, entre os temas que 
não podem ficar fora das 
discussões estão a melho-
ria dos serviços para pesso-
as com mais de 60 anos de 
modo a proporcionar a elas 
melhor qualidade de vida. 
“Cada Estado tem uma ne-
cessidade maior, mas acho 
que o atendimento à saúde 
é um destaque, assim como 
a prioridade do idoso nos 
meios de transporte e nos 
bancos, que não é respeita-
da. Estamos brigando muito 
para garantir isso”, afirma 
Vera Regina.

Participando da 3ª 
Conferência Nacional de 
Políticas Públicas de Direi-
tos Humanos de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais como delegado 
por Santa Catarina, Lenil-
son Luiz da Silva considera 
prioritárias para o segmen-
to discussões sobre o uso do 
nome social e a criminaliza-
ção da LGBT fobia, como ele 
classifica atos de violência 
contra esse público. Lenil-
son destaca ainda a neces-
sidade de políticas públicas 
voltadas à população LGBT 
nas mais variada áreas.

Políticas públicas
“Ao longo dos anos, vi-

mos essa população margi-
nalizada, longe de todos os 
direitos, e a conferência é 
uma oportunidade de ouvir 
essa população, construir 
políticas públicas e, a par-
tir delas, avaliar aquilo que 
está sendo implementado 
nos estados e municípios. 
O Brasil é um país campeão 
em assassinato de LGBT e, 
para mim essa é a priorida-
de na discussão”, ressalta o 
delegado de Santa Catarina.

O delegado do Pará na 
10ª Conferência Nacional 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Mateus Alves, 
conta que veio do município 
de Conceição do Araguaia 

Yara Aquino
Repórter da Agência Brasil

para defender os direitos 
dos segmentos à educação e 
a saúde. “A situação da edu-
cação no nosso país está 
bem precária e a da saúde, 
também. Falta bastante coi-
sa para tirar os jovens das 
ruas, para ocupar os jovens, 
e nossas escolas estão pre-
cisando melhorar muito o 

ensino. Precisamos de mais 
propostas que venham dos 
nossos governantes para 
as crianças e adolescentes”, 
afirma Mateus. Para o dele-
gado paraense, também é 
importante manter políti-
cas públicas para oferecer 
lazer aos jovens. Os dele-
gados e convidados parti-

cipam da 10ª Conferência 
Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
da 4ª Conferência Nacional 
dos Direitos da Pessoa Ido-
sa, 4ª Conferência Nacional 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, da 3ª Conferên-
cia Nacional de Políticas Pú-
blicas de Direitos Humanos 

de Lésbicas, Gays, Bissexu-
ais, Travestis e Transexuais 
e da 12ª Conferência Nacio-
nal de Direitos Humanos. 
A realização das conferên-
cias conjuntas foi uma ini-
ciativa da presidente Dilma 
Rousseff, por meio de de-
creto publicado no fim do 
ano passado.

A Receita Federal anun-
ciou ontem uma operação 
para investigar contribuintes 
baianos que são proprietá-
rios de carros de luxo não de-
clarados no Imposto de Ren-
da. Somente os contribuintes 
selecionados na primeira 
fase da fiscalização deixaram 
de pagar cerca de R$ 15 mi-
lhões em impostos.

As informações foram 
levantadas a partir do cruza-
mento de dados com a Secre-
taria de Fazenda do Estado da 
Bahia. Até agora foram iden-
tificadas 100 pessoas físicas 
que não declararam os auto-
móveis no Imposto de Renda. 
Os dados mostram também 
que esses contribuintes não 
tinham rendimentos compa-
tíveis com a posse dos auto-
móveis, cujos valores chega-

ram a R$ 930 mil. De acordo 
com a Receita, é possível que, 
com o aprofundamento da 
investigação, sejam encon-
tradas outras omissões des-
ses contribuintes.

 Nesse grupo inicial, já 
foram intimados nove pro-
prietários em Salvador, Feira 
de Santana, Lauro de Freitas 
e Itabuna.

Para evitar as notifica-
ções, os contribuintes podem 
regularizar a situação apre-
sentando uma declaração re-
tificadora e o pagamento das 
diferenças devidas.

Os contribuintes que não 
fizerem serão autuados pelos 
valores devidos, acrescidos 
de multa de 75% sobre o va-
lor do imposto apurado e de 
juros moratórios, podendo ser 
representados pelos crimes 
contra a ordem tributária para 
aplicação das sanções penais.

Receita vai investigar 
contribuintes baianos

Carros de luxo

Da Agência Brasil

São Paulo - No último sábado, 
23, Beyoncé lançou seu novo álbum, 
‘Lemonade’, com um vídeo no canal 
pago HBO. Dentre as faixas, uma ge-
rou bastante polêmica entre os fãs: 
a música de número quatro, intitu-
lada ‘Sorry’, trata sobre uma suposta 
traição de Jay-Z, marido da cantora.

Um trecho da música diz: “He 
only want me when I’m not here/
He better call Becky with the good 
hair” (Ele só me quer quando eu 
não estou aqui/É melhor ele chamar 
a Becky do cabelo bom). 

Por conta disso, os fãs deduzi-
ram que a música trata sobre uma 
traição de Jay-Z e, logo em seguida, 
informações sobre quem seria a tal 
‘Becky’ começaram a circular nas re-
des sociais. A hipótese mais aceita 
pelos fãs é que a tal mulher é Ra-
chel Roy, uma estilista. Isso porque, 

segundo muitos jornais divulgaram 
na época, ela seria o motivo da fa-
mosa briga no elevador do Baile do 
Met entre Solange Knowles e Jay-Z, 
em 2014. 

A teoria ganhou ainda mais 
força quando, pouco depois do lan-
çamento, a estilista postou em seu 
Instagram uma foto com a seguin-
te legenda: “Cabelo bom pouco 
importa, mas nós aceitaremos boa 
luz, para selfies, ou para verdades 
internas, sempre viva na luz #sem-
dramaqueens”. 

Os fãs não perdoaram e fize-
ram centenas de comentários com os 
emojis de abelha (‘bee’) e limão, fa-
zendo referência ao nome do álbum 
‘Lemonade’. Não muito tempo de-
pois, Rachel Roy optou por deixar sua 
conta do Instagram privada. Hoje, 
porém, a estilista voltou a deixar a 
conta pública, porém já havia apaga-
do a foto com a legenda polêmica.

A parte cômica da história é 
que a apresentadora de um progra-
ma de culinária dos Estados Unidos, 
chamada Rachael Ray, foi confundi-
da com a estilista e teve suas redes 
sociais atacadas por fãs da Beyoncé. 
Além dela, a cantora pop Rita Ora 
também foi cogitada por alguns fãs 
como a possível Becky da música, 
mas essa hipótese não fez muito 
sucesso. 

“Lemonade” é o sexto álbum 
de estúdio da cantora e possui 13 
músicas participações de outros ar-
tistas, como The Weeknd, Kendrick 
Lamar e Jack White. O álbum foi 
lançado inicialmente apenas no ser-
viço de streaming TIDAL, em que é 
descrito como “um projeto concei-
tual baseado na jornada de todas as 
mulheres em busca de autoconheci-
mento e cura”. Porém, a partir des-
sa segunda-feira, 25, foi incluído no 
iTunes.

Música de Beyoncé gera polêmica
SUPOSTA TRAIÇÃO DE JAY-z

Da Agência Estado



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N057/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 09/05/2016 às 09h para:

Aquisição de móveis e eletrodomésticos, destinado a SECTMA/Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente - SUDEMA, 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 - 16-00274-1
João Pessoa, 25 de abril de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N064/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 10/05/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de polpa de frutas, destinado a Entidades da Rede Pública 
Estadual, 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 - 16-00264-2
João Pessoa, 25 de abril de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N045/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 09/05/2016 às 13h e 30mim para:

Contratação de serviços de empresa  especializada para suporte a solução de virtualização 
VMWARE, destinado a Secretaria de Estado da Receita , 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 - 16-00275-9
João Pessoa, 25 de abril de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação
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Protocolo: 2016 - 020492
Responsavel.: CAMPINEIRO - COMERCIO DE 
MATERIAIS
CPF/CNPJ: 011805022/0001-45
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.541,47
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 021800
Responsavel.: COLEGIO JOAO PAULO II LTDA
CPF/CNPJ: 009367194/0001-32
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$8.136,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 022151
Responsavel.: CAMPINEIRO - COMERCIO DE 
MATERIAIS
CPF/CNPJ: 011805022/0001-45
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.813,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 022601
Responsavel.: CAMPINEIRO - COMERCIO DE 
MATERIAIS
CPF/CNPJ: 011805022/0001-45
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.502,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 022600
Responsavel.: ELBENS FERNANDO & CIA. LTDA - ME
CPF/CNPJ: 009258906/0001-85
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.495,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 022836
Responsavel.: ADS-NE AGENCIA DE DESENVOL-
VIMENTO S
CPF/CNPJ: 012588224/0001-45
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.115,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 022969
Responsavel.: DALLAS COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - M
CPF/CNPJ: 010635459/0001-15
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$7.947,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 021616
Responsavel.: ELFORT CURSOS DE FORMACAO 
DE VIGILA
CPF/CNPJ: 009112231/0001-61
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.814,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 022285
Responsavel.: ELFORT CURSOS DE FORMACAO 
DE VIGILA
CPF/CNPJ: 009112231/0001-61
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$5.106,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 022286
Responsavel.: ELFORT CURSOS DE FORMACAO 
DE VIGILA
CPF/CNPJ: 009112231/0001-61
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.215,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 021679
Responsavel.: F. T. CUNHA LTDA. - ME
CPF/CNPJ: 006957717/0001-02
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.308,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 022742
Responsavel.: F. T. CUNHA LTDA. - ME
CPF/CNPJ: 006957717/0001-02
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.312,81
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 022743
Responsavel.: C S C - CONSTRUTORA SANTA 
CECILIA L
CPF/CNPJ: 006981820/0001-98
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.314,61
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 022959
Responsavel.: CARVALHO - ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 010617088/0001-49
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$3.357,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 022886
Responsavel.: CRISTAL CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ: 012780658/0001-42
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$9.454,44
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 022985
Responsavel.: ARQUITETAR CONSTRUCOES E 
SERVICOS L
CPF/CNPJ: 010529805/0001-80
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.781,27
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 023140
Responsavel.: BENEMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENT
CPF/CNPJ: 011108625/0001-98
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.691,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 023165

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 juridicasacima 
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,26/04/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALTA ENG EMP E CONST LTDA
CPF/CNPJ: 019778247/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.050,00
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 - 024921
Responsavel.: ALTA ENG EMP E CONST LTDA
CPF/CNPJ: 019778247/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.500,00
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 - 024943
Responsavel.: CONSTRUINDO CONHEC EDITORA LTD
CPF/CNPJ: 010940773/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$885,52
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024975
Responsavel.: FRANCISCO SALES DANTAS
CPF/CNPJ: 024386174-54
Titulo: DUP PRES SER INR$210,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020600
Responsavel.: LIVIO VENANCIO DOS SANTOS NEVE
CPF/CNPJ: 009291001/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$119,89
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024993
Responsavel.: MARIA LUIZA R. F. MACIEL LTDA
CPF/CNPJ: 017960160/0001-85
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.643,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024385
Responsavel.: MT COMERCIO MATERIAIS CONS-
TRUCAO EI
CPF/CNPJ: 021205988/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$519,67
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020779
Responsavel.: Q.F.A. INDUSTRIA DE MASSAS E 
ARTEF.
CPF/CNPJ: 020949217/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$10.143,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024820
Responsavel.: SION CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 009243105/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$6.200,00
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 - 024872
Responsavel.: SION CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 009243105/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$350,00
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 - 024873
Responsavel.: TARCIO RIBEIRO MONTEIRO
CPF/CNPJ: 219911114-87
Titulo: CHEQUER$35.000,00
Apresentante: FOSS CONSULTORES LTDA
Protocolo: 2016 - 024759
Responsavel.: TARCIO RIBEIRO MONTEIRO
CPF/CNPJ: 219911114-87
Titulo: CHEQUER$40.000,00
Apresentante: FOSS CONSULTORES LTDA
Protocolo: 2016 - 024760
Responsavel.: V&E INDUSTRIA E COM DE PROD
CPF/CNPJ: 006353662/0001-21
Titulo: DUP VEN MER INDR$914,31
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020733
Responsavel.: DERMODELLE CLINICA DE FISIO-
TERAPIA,
CPF/CNPJ: 009081739/0001-40
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.971,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 022820
Responsavel.: COMERCIO DE VESTUARIO FER-
NANDES LTD
CPF/CNPJ: 070120324/0001-49
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.907,96
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 021606
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA 
SERVICOS
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.148,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 022175
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA 
SERVICOS
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.640,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 022174
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA 
SERVICOS
CPF/CNPJ: 003740244/0001-07
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.377,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 022173
Responsavel.: VALDEMIR DUARTE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 241599052-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.504,23
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 020466
Responsavel.: GRACINETE MARIA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 223132221-87
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.061,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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CPF/CNPJ: 839398064-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024535
Responsavel.: MARLI CAND FRANCISCO8065191415
CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$148,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024132
Responsavel.: MARIA JOSE DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 342930784-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$59,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024708
Responsavel.: MERCIA ROSEANE SOARES DA 
SILVA - ME
CPF/CNPJ: 011856848/0001-33
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.219,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024384
Responsavel.: NORBERTA DORAND DE ALCANTARA 
MATHIA
CPF/CNPJ: 018835659/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$141,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024536
Responsavel.: OTAVIO ALVES DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ: 030327504-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$273,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024541
Responsavel.: PAROQUIA SAO JOSE
CPF/CNPJ: 009140351/0068-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$197,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024468
Responsavel.: PAULO ONIAS ALVES
CPF/CNPJ: 219085244-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.145,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024573
Responsavel.: PEDRO VAZ RIBEIRO NETO
CPF/CNPJ: 000225854-43
Titulo: DUP VEN MER INDR$30,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024675
Responsavel.: PEDRO VAZ RIBEIRO NETO
CPF/CNPJ: 000225854-43
Titulo: DUP VEN MER INDR$174,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024668
Responsavel.: RBNX CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LT
CPF/CNPJ: 017882237/0001-46
Titulo: DUP PRES SER INR$615,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 020598
Responsavel.: REGINALDO HERMINIO PORTO
CPF/CNPJ: 020562444/0001-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.088,54
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024284
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES - ME
CPF/CNPJ: 003524731/0001-24
Titulo: DUP VEN MER INDR$234,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024084
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ: 014705310/0002-05
Titulo: DUP VEN MER INDR$465,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024609
Responsavel.: TATIANE SOUSA BARBOSA
CPF/CNPJ: 059866614-19
Titulo: DUP VEN MER INDR$107,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 020767
Responsavel.: TECMAR TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 001610798/0021-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$211,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024191
Responsavel.: THIAGO PINTO DE LIMA - ME
CPF/CNPJ: 011290034/0001-84
Titulo: DUP VEN MER INDR$369,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024437
Responsavel.: THIAGO PINTO DE LIMA - ME
CPF/CNPJ: 011290034/0001-84
Titulo: DUP VEN MER INDR$407,96
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024438
Responsavel.: VALDEMIR FERREIRA MARQUES
CPF/CNPJ: 374576164-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$106,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024005
Responsavel.: VALDIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 016774752/0001-40
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.082,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024382

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,26/04/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

 - Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ALEX SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 060928874-10
Titulo: DUP PRES SER INR$290,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024508
Responsavel.: ANTONIO FLAVIO GUIMARAES
CPF/CNPJ: 205647834-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$676,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 023809
Responsavel.: CEDINF
CPF/CNPJ: 006079108/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$539,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024218
Responsavel.: CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO
CPF/CNPJ: 005379655/0002-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$150,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024275
Responsavel.: CONVENIENCIA POSTO BE
CPF/CNPJ: 022358639/0001-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$897,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024360
Responsavel.: ECONOPLAST COMERCIO DE DES-
CARTAVEIS
CPF/CNPJ: 017406645/0001-21
Titulo: DUP VEN MER INDR$670,23
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024660
Responsavel.: EDSON GONTIJO JUNIOR
CPF/CNPJ: 204467726-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$448,47
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024510
Responsavel.: EDSON GONTIJO JUNIOR
CPF/CNPJ: 204467726-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$448,48
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024522
Responsavel . :  GILVOMAR SILVA DA COSTA 
05224429439
CPF/CNPJ: 018073609/0001-56
Titulo: DUP VEN MER INDR$353,89
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 020601
Responsavel . :  GILVOMAR SILVA DA COSTA 
05224429439
CPF/CNPJ: 018073609/0001-56
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.157,48
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 020691
Responsavel.: IMPACTO SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 013091438/0001-74
Titulo: DUP VEN MER INDR$202,98
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024472
Responsavel.: JEOVA GARCIA SANTANA - ME
CPF/CNPJ: 016572213/0001-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$703,84
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024067
Responsavel.: JESSICA GOMES DA SILVA 40488930847
CPF/CNPJ: 022364369/0001-16
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024504
Responsavel.: JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 012422585/0001-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$627,39
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024344
Responsavel.: JOAO BATISTA MARTINS BARBOSA
CPF/CNPJ: 910164874-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$257,47
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 023993
Responsavel.: JOSE SERGIO EVANGELISTA JUNIOR
CPF/CNPJ: 038445484-40
Titulo: DUP VEN MER INDR$470,41
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024512
Responsavel.: KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 014101812/0001-38
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.105,85
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 020741
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.498,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 023908
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$9.031,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 023911
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 0220511
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.343,79
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024128
Responsavel.: LUCIVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia 
de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, realizada no dia 
14 de abril de 2016.

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba 
– CAGEPA. 1. Data, Hora e Local de Realização: 14 de Abril de 2016, ás quinze horas na sede 
social da Companhia situada na Av.Feliciano Cirne, n° 220, Bairro de Jaguaribe, na cidade de João 
Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. 2. Aviso e Convocação: O Aviso aos Acionistas publicados 
no Diário Oficial do Estado da Paraíba e jornal A União nos dias 08, 09 e 10 de Março do corrente 
ano e Edital de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado da Paraíba e jornal A União 
nos dias 30 e 31 de Março e 01 de Abril do corrente ano. 3. Participantes: Compareceram à ses-
são a maioria, estando presente o acionista controlador, Governo do Estado da Paraíba, detentor 
de 99,98% (noventa e nove virgula noventa e oito por cento) do Capital Social com direito a voto 
representado pela Procurador do Estado, senhor Gilberto Carneiro da Gama. Registrou-se também 
as presenças do Procurador da Fazenda Nacional Cesar Verzulei Lima Soares de Oliveira senhora 
Ana Patrícia Guedes de Souza representando o Conselho Fiscal, do senhor Geraldo Antônio Duarte 
Ribeiro representante da empresa de auditoria externa Sá Leitão Auditores S/S, e dos Diretores da 
Companhia Marcus Vinícius Fernandes Neves Diretor Presidente e Jorge Gurgel de Souza Diretor 
Administrativo. 4. Mesa Diretora: procurador do Estado da Paraíba senhor Gilberto Carneiro da Gama 
representando o acionista controlador que assumiu a presidência da Assembleia e Márcia Lauriano 
da Silva para secretariar a Assembleia. 5. Ordem do dia: 5.1 Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes, manifestação do conselho fiscal e do conselho de administração, referentes ao 
exercício de 2015; 5.2 Eleger membros do Conselho Fiscal da Companhia. 5.3. Outros assuntos 
de interesse dos acionistas; 6. Publicações: Além das publicações do Aviso aos Acionistas e Edital 
de Convocação descritas no item 2 desta Ata, foram apresentados o Relatório de Administração, 
o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Demonstração de Resultado Abrangente, 
a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a 
Demonstração do Valor Adicionado, complementadas por notas explicativas referentes ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2015, bem como o parecer da auditoria independente, parecer do 
Conselho Fiscal e manifestação do Conselho de Administração, através de publicações no dia 05 de 
Abril do corrente ano, páginas 44 a 52 do Diário Oficial do Estado da Paraíba e páginas 25 a 29 do 
jornal A União.. 7. Deliberações: a. O Procurador da Fazenda Nacional senhor Cesar Verzulei Lima 
Soares de Oliveira, comunica a todos que está presente apenas para indicação de membro efetivo 
e suplente para compor o Conselho Fiscal representando os acionistas minoritários conforme Lei 
6.404/76. Abstendo-se das demais votações; b. Passando ao item 1 da Ordem do dia, foi aprovado 
sem restrições o Relatório de Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, 
a Demonstração de Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração do Valor Adicionado, complementadas por 
notas explicativas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015. c. Passando ao 
item 2 da Ordem do dia, foram   eleitos   para comporem Conselho Fiscal, para cumprir mandato 
até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2017: senhor André Luiz Valente Mayrink (efetivo); 
senhora Áurea Bustorff Feodrippe Quintão (efetivo); senhor Sebastião Florentino de Lucena (efe-
tivo); senhora Ana Patrícia Guedes de Souza (efetivo); senhor Carlos André Mousinho Medeiros 
(efetivo); senhor João Carlos Ferreira (suplente); senhor Letácio Tenório Guedes Júnior (suplente); 
senhor Paulo Márcio Soares Madruga; senhor Paulo Germano da Costa Alves (suplente); e senhora 
Adriana Fernandes de Vasconcelos (suplente). d. Autorização para publicação da ata da Assembléia 
Geral Ordinária - AGO com omissão das assinaturas dos acionistas. 8. Aprovação e Assinaturas: 
Finalmente, o senhor Presidente franqueou a palavra e, como ninguém quisesse fazer uso dela, 
encerrou os trabalhos relativos à Assembleia Geral Ordinária pelo tempo necessário à lavratura 
da presente ata e a seguir assinada pelo presidente da Assembleia, e por mim, Márcia Lauriano 
da Silva, secretária da Assembleia. João Pessoa, 14 de abril de 2016. Ata original encontra-se 
arquivada na Junta Comercial deste Estado, registrada sob o nº 20160187885, datado em vinte 
de abril de dois mil e dezesseis.

Marcia Lauriano da Silva
Secretária da Assembleia Geral Ordinária

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação N° 4036/2014/PROC. Nº 4845/14 – Sistema 
de Esgotamento Sanitário = IT:9.827.545,80 = AC:10.560m² = NE:12 = L/ATV: EM TODA CIDADE 
– Município – JUAZEIRINHO - UF: PB: Processo: 2016-001769/TEC/LI-4725.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.008/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.008/2016
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 
10:00 horas do dia 12 de maio de 2016, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
“MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, 
PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEI-
TURA 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 estarão 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, 25 de abril de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016
PREGÃO na forma PRESENCIAL Nº 001/2016
A CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO-PB, por seu Pregoeiro Oficial, designado pela 

Portaria nº 017/2016, de 01.04.2016, publicada no Jornal Oficial do Poder Legislativo, publica para 
conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e alterações, Lei Comple-
mentar nº 123/2006 e pelo Decreto nº 001/2016 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do 
Poder Legislativo Municipal, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL na sede deste órgão, situado à Praça 
João Pessoa, 05, Bairro Centro, na cidade de Juazeirinho-PB, no dia 06.05.2016 às 10h00min 
(horário local) para LOCAҪÃO DE VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO-PB, conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas na sede da 
câmara, no endereço acima indicado.

Juazeirinho-PB, 25 de Abril de 2016.
ROGÉRIO ANDRADE SANTOS

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016
PREGÃO na forma PRESENCIAL Nº 002/2016
A CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO-PB, por seu Pregoeiro Oficial, designado pela 

Portaria nº 017/2016, de 01.04.2016, publicada no Jornal Oficial do Poder Legislativo, publica para 
conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e alterações, Lei Comple-
mentar nº 123/2006 e pelo Decreto nº 001/2016 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do 
Poder Legislativo Municipal, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL na sede deste órgão, situado à Praça 
João Pessoa, 05, Bairro Centro, na cidade de Juazeirinho-PB, no dia 06.05.2016 às 14h00min 
(horário local) para Aquisição de COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES destinados a veículos da 
Câmara Municipal de Juazeirinho-PB, conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital. Maiores 
informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas na sede da câmara, 
no endereço acima indicado.

Juazeirinho-PB, 25 de Abril de 2016.
ROGÉRIO ANDRADE SANTOS

Pregoeiro Oficial

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 
disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 15:00 horas do dia 17 de Maio de 2016, processo licitatório na modalidade 
de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de empresa com o 
objetivo de recebimento do lixo urbano em aterro sanitário, o qual, esteja instalado em município, 
situado a uma distância (raio) de até 70 km da sede deste município, sendo o Aterro Sanitário de 
propriedade de empresa legalmente licenciada perante o órgão ambiental estadual competente, 
cabendo à empresa contratada, a  responsabilidade pelo tratamento, separação, triagem, e demais 
atividades correlatas acerca dos serviços mencionados.

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

Curral Velho, 25 de abril de 2016.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 

disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fariarealizar às 16:30 horas do dia 17 de Maio de 2016horas processo licitatório na modalidade 
de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO, para a Serviços de elaboração e acompanhamento 
de Prestação de como os do FNDE, FUNASA, SICONV, como também  Contas de Convênios e 
Contratos de Repasses do Governo Federal na esferaestadual como os Pactos com Educação e 
Desenvolvimentos;Assessoria a Secretária de Educação deste Município na orientação e acompa-
nhamentos dos Sistemas e informes da Execução dos programas da educação como PDDE-WEB, 
SIMEC SINGCON e outros acompanhado também os Conselhos Escolares.

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

Curral Velho, 25 de Abril de 2016.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.01.001/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.01.001/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia                   11 de maio de 
2016, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob                    N° 2.01.001/2016, 
tipo “MENOR PREÇO”, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER O GABINETE DO 
PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apre-
sentada pela LICITANTE CONTRATADA, conforme especificações em planilha do Edital.  O Edital 
e demais informações estarão 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, 20 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
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.002/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.01.002/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia 10 de maio de 2016, licita-
ção na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO É A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS 
PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO 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 estarão 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, 20 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
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.007/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.007/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos 
interessados que realizará às 10:00 horas do dia 13 de maio de 2016, Licitação na Modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, 
cujo OBJETO A REFORMA DO MURO DA ESCOLA DE ARTES AUREA MOURA NO DISTRITO 
SÃO JOSÉ DA MATA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Informações 
e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 25 de abril de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.008/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.008/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos 
interessados que realizará às 08:00 horas do dia 16 de maio de 2016, Licitação na Modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, 
cujo OBJETO É REFORMA DO MURO E REPAROS NA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA CRECHE 
MARIA CECI NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Informações e 
obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 25 de abril de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB
Comissão Permanente de Licitação/CPL

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

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 022/2016. Processo nº 014/2016. Dispensa nº 002/2016. Contratante: Prefeitura 

Municipal de Santa Rita/PB, através do Fundo Municipal de Saúde. Contratada: NTZ Construtora 
e Serviços Ltda - Me. CNPJ: 12.347.973/0001-80. Objeto: Locação de veículos sem condutor para 
atender ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita/PB. Valor: R$: 111.720,00 (Cento e onze mil 
setecentos e vinte reais). Vigência: 60 (Sessenta) dias. Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso IV, da 
lei nº 866/1993 e suas alterações posteriores. Dotação Orçamentária: 02.101.10.302.1612.2043-
3390.39.99.000. Data da assinatura: 23 de Fevereiro de 2016.

*Republicado por Incorreção*
Jacinto Carlos de Melo

Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO
(Prorrogação Prazo)

Pitimbu-pb, 05 de Abril de 2016
ADITIVO AO CONTRATO Nº 059A/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013
Na publicação do dia 05 de Abril de 2016, relativo ao Aditivo ao Contrato nº 059A/2013 do Pregão 

Presencial n º 014/2013, onde lia-se QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059A/2013. Leia-se: 
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059A/2013 .

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (RSS), DAS UNIDADES DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE PITIMBÚ,

MOTIVAÇÃO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO PRAZO
CONTRATADO: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI
CNPJ: 16.938.548/0001-17
PRAZO ADITIVO: 23 DE OUTUBRO DE 2016
JUSTIFICATIVA: ART. 57, INCISO II, § 1º , II DA LEI 8.666/93

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO
(Prorrogação Prazo)

Pitimbu-pb, 05 de Abril de 2016
ADITIVO AO CONTRATO Nº 059A/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013
Na publicação do dia 05 de Abril de 2016, relativo ao Aditivo ao Contrato nº 059A/2013 do Pregão 

Presencial n º 014/2013, onde lia-se QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059A/2013. Leia-se: 
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059A/2013 .

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (RSS), DAS UNIDADES DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE PITIMBÚ,

MOTIVAÇÃO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO PRAZO
CONTRATADO: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI
CNPJ: 16.938.548/0001-17
PRAZO ADITIVO: 23 DE OUTUBRO DE 2016
JUSTIFICATIVA: ART. 57, INCISO II, § 1º , II DA LEI 8.666/93
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ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 0086/2014

EXTRATO DE 1° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais doze meses ao contrato original 0086//2014 

nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) e ASPLAN - Associação de Plantadores de Cana da Paraíba, inscrito no CNPJ 
sob nº 08.664.989/0001-40

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 15 de Julho de 2015.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 0105/2015

EXTRATO DE 1° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais cento e vinte dias ao contrato original 

0105//2015 nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) e D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob nº 
18.547.219/0001-70.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 15 de Abril de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 0104/2015

EXTRATO DE 1° ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR E PRAZO
OBJETO: O Termo Aditivo tem por objetivo acrescer 7,89% do valor do contrato original 0104/2015 

nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, bem como prorrogar por mais dois meses conforme 
o fundamento do art.57, § 1, II da Lei Federal de Licitações.

PARTES: Fundo Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.438/0001-31 (CON-
TRATANTE) e JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE -ME, inscrito no CNPJ sob 
nº 19.881.445/0001-56.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 15 de Abril de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

PREFEITO 

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 093/2015

EXTRATO DE 1° ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR
OBJETO: O Termo Aditivo tem por objetivo acrescer 24,85% do valor do contrato original 093/2015 

nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Fundo Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.438/0001-31 

(CONTRATANTE) e LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS, inscrito no CNPJ sob nº 
07.750.950/0001-82.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Republicado por Incorreção
Sapé, 30 de Dezembro de 2015.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO
PREFEITO 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 011/2016/SEDE/PMCG. OBJETO: DESTINADO 

A PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E DEMAIS DESPESAS REFERENTES À APRESENTAÇÃO DO 
PADRE REGINALDO MANZOTTI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO “O MAIOR SÃO 
JOÃO DO MUNDO”, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO 
PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016. PARTES: SEDE/PMCG E ASSOCIAÇÃO 
CARISMÁTICA CATÓLICA SÃO PIO X. VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00. DOTAÇÃO OÇAMEN-
TÁRIA: 23 695 1002 2082; 3350.41 - 000. VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ ALBERTO 
LEITE E ANTONIO LUCENA.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 012/2016/SEDE/PMCG. OBJETO: REALIZAÇÃO 

DO EVENTO “ALTERNA VIDA/2016”, NO PERÍODO DE 18 A 23 DE ABRIL DE 2016, NO ESPAÇO 
PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO E EM OUTROS PONTOS DE NOSSA CIDADE, 
APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. PARTES: SEDE/PMCG E 
AMPLA – ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTICIAL EM PLENA AÇÃO. VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23 695 1002 2082; 3350-41; 000. VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁ-
RIOS: LUIZ ALBERTO LEITE E RAUL DA COSTA AGRA FILHO. 

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Extrato do 1° Termo Aditivo de Tempo ao Contrato 00037/2017– Prorrogação Contratual por 
mais 60 (Sessenta) dias – TOMADA DE PREÇO de Nº 00001/2016.

PARTES:PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB e ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA - EPP, CNPJ Nº 17.427.953/0001-33.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia Civil, para prestação 
de serviços na Recuperação de Diversas Edificações do Município - Riachão/PB.

O Aditivo a corresponde Prorrogação Contratual por mais 60 dias, 26/04/2016 à 23/06/2016. Tendo 
em vista que o tempo estipulado no contrato não foi suficiente para a realização da obra, motivada 
pela burocracia ocasionada nos pagamentos efetivados, mediante apresentações das medições.

Assinaturas do Aditivo Contratual: 22/04/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOIMADA E PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016
A Prefeitura de Bayeux através da CPL, constituída através da Portaria nº 001/2016 datada e 

publicada no Diário Oficial do Município em 04/01/2016, comunica aos interessados, que após exame 
da nova documentação escoimadas as causas apontadas no último julgamento de habilitação da re-
ferida Tomada de Preços nº 002/2016. Objeto: Contratação de empresa especializada em construção 
civil para conclusão da construção de uma Creche Infantil - Tipo B Padrão FNDE  - Programa Pró 
Infância, no bairro de São Bento em Bayeux. LICITANTE HABILITADO E DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: Basic Construções Ltda - Valor: R$ 468.412,88. A integra dos 
atos da sessão encontra-se disponível no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a CPL, Av. Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3253-4080. 

Bayeux - PB, 11 de abril de 2016
MagaywerAntoniny Soares Freire 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, s/n - Riachão - PB, às 08:30 horas do dia 09 de maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTI-
NADO AO VEÍCULO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
06/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

RIACHÃO - PB, 25 de abril de 2016.
UBIRATAN BATISTA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (083) 3362-2288.Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 25 de Abril de 2016.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2016

Objeto LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA 
ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. Tipo: Menor Preço. Nova data para início da Sessão: 9:00 (hora 
local) do dia 09/05/2016. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de 
Novembro, 159, centro. Motivo da Prorrogação: Descumprimento ao disposto no Art. 4º da RN TC 
08/2013. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-
2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 25 de abril de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 010/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a seleção e contratação de empresa no ramo 
pertinente, especializada em implantação e suporte de sistemas informatizados para utilização nos 
departamentos administrativos municipais deste município, sistema de contabilidade e o sistema 
portal da transparência. Data de Abertura: 09/05/2016 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede 
ou portal na internet da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, Centro – Cama-
laú – PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú – PB, 25 de abril de 2016.
José Fagner Barbosa Alves

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de vacina contra Febre 
Aftosa com fornecimento parcelado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para atender 
às atividades do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uiraúna - PB, 25 de Abril de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Convocação para Assembleia de Fundação
ASSOCIAÇÃO PESSOENSE  DOS SERVIDORES DA SAÚDE

APESS
Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da Associação Pessoense 

dos Servidores da Saúde (APESS), a comparecerem no dia13 de Maio de 2016, às 19h30min, à 
Rua Adalgisa Carneiro Cavalcante, s/n, bloco A,Apto 207– Geisel, João Pessoa - PB (Prédio da 
MRV), para participarem da mesma, na qualidade de sócio fundador, ocasião em que será discu-
tido e votado o projeto de estatuto social e eleitos os membros do Conselho de Administração, do 
Conselho Fiscal e da Diretoria.

Comissão Organizadora
João Pessoa25 de Abril de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DAGUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO  DE JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS –TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2016
Analisado a proposta de preços da licitante, à luz das exigências editalícias e da legislação 

vigente, DECIDIU a Comissão Permanente de Licitação: CLASSIFICADA:  A EMPRESA SETHA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP; CNPJ: 24.064.804/0001-12,com  valor da proposta de 
preços de R$ 133.146,54(cento e trinta e três mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta  e quatro 
centavos. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na Rua Luiz Furtado de 
Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na 
sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, 
Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 25 de Abril  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE CPL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de coleta e transporte 

de lixo e entulhos, e manutenção das vias públicas no Município de Santa Terezinha/PB, conforme 
Planilha Orçamentária, especificações técnicas, projetos e anexos do edital.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - MARTINS CONSTRUÇÕES - Valor: R$ 252.700,00.
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 Co-
missão Permanente de Licitação, Rua José Nunes, 11 - Centro - Santa Terezinha - PB, no horário 
das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis.

Santa Terezinha - PB, 25 de Abril de 2016.
JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE : TOMADA DE PREÇO N° 0002/2016
TIPO: SERVIÇO – MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Ampliação 

das Escolas Municipais Luiz Miguel de Abreu e Joaquim Rodrigues do Nascimento no Município 
de Serra Grande /PB.

ABERTURA: 23 de maio de 2016 ás  09:00
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na sede da Prefeitura 

Municipal, em todos os dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00, Rua Vicente Leite de Araújo, 01, 
Centro de Serra Grande - PB.

Serra Grande - PB, 25 de abril de 2016.
Jose Giliardi de Abreu

PRESIDENTE DA CPL/CMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE EDITAL

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA, através da sua Comissão Permanente de Licitação, 

torna ciente aos interessados, que encontra-se aberto Edital de  chamamento de interessados, para 
apresentar proposta de patrocínio, para  obtenção de recursos financeiros através de seleção de 
empresa que manifestem interesse em colaborar com a Prefeitura Municipal de Várzea, na reali-
zação do Evento Folclórico Cultural JOÃO PEDRO 2016, no Parque Inácio Bento de Morais, e na 
praça Joaquim Marinho. As propostas poderão ser enviadas ate ás 12:00h do 12  de Maio de 2016.

Informações: Os interessados poderão obter o edital na sala da CPL, na rua Manoel Dantas, 
279 – centro, várzea - PB, em todos os dias úteis, no horário de 7:00 as 13:00 h.

Várzea- PB, 25 de Abril de 2016.
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

PRESIDENTE DA CPL/PMV

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 007/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 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 do tipo menor preço no dia 16 de MAIO de 2016 as 13h00min, tendo como objetivo: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de ITABAIANA, na Rua Presidente João Pessoa, 422/430- Centro – ITABAIANA/PB, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min.

ITABAIANA 25 de ABRIL de 2016.
FERNANDO RODRIGUES DE MELO FILHO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa para Serviços Técnicos Contábeis, para elaboração de 
Prestação de contas de Convênios e Programas Federais e Estaduais, junto a Secretaria de 
Finanças deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN10013/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Ter-
ceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e D2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO 
PÚBLICA – CNPJ: 24.095.279/0001-00 - CT Nº 00189/2016 – 01.04.16 - R$ 16.200,00 – Dezesseis 
Mil e Duzentos Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

  
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN10013/2016.
OBJETO: Contratação de Empresa para Serviços Técnicos Contábeis, para elaboração de 

Prestação de contas de Convênios e Programas Federais e Estaduais, junto a Secretaria de 
Finanças deste Município.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
APROVAÇÃO: Prefeito.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 01.04.2016.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN10013/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN10013/2016, 
que objetiva a Contratação de Empresa para Serviços Técnicos Contábeis, para elaboração de 
Prestação de contas de Convênios e Programas Federais e Estaduais, junto a Secretaria de Fi-
nanças deste Município. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
D2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA – CNPJ: 24.095.279/0001-00, R$ 
16.200,00 – Dezesseis Mil e Duzentos Reais.

Guarabira - PB, 01 de Abril de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratações de veículos para o transporte Escolar Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 012/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS DO PNAT / TRNSPORTE ESCOLAR (GOV. 
DO ESTADO) / FUNDEB / MDE: 02.05 - 12.361.0015.2019 - 12.361.0015.2022 - 12.361.0015.2023 
- 12.365.0015.2026 - 12.365.0015.2027 - 12.366.0015.2028 - 12.366.0015.2055 - 3390.36.00 - OU-
TROS SEVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoinha e: CT Nº 089/2016 - 13.04.2016 
- DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA - R$ 8.550,00. CT Nº 090/2016 - 13.04.2016 - JOSÉ DE 
NAZARÉ XAVIER FRANCISCO - R$ 33.300,00. CT Nº 091/2016 - 13.04.2016 - JOSÉ FERNANDES 
LIMA DA SILVA - R$ 11.700,00. CT Nº 092/2016 - 13.04.2016 - LUÍS AVELINO DE CARVALHO - R$ 
21.150,00. CT Nº 093/2016 - 13.04.2016 - CLAUDIANO RUFINO CHAVES - R$ 31.950,00. CT Nº 
094/2016 - 13.04.2016 - WILLIAN FARIAS DA SILVA - R$ 25.650,00. CT Nº 095/2016 - 13.04.2016 - 
REGINALDO PAULO DE SOUZA - R$ 11.250,00. CT Nº 096/2016 - 13.04.2016 - SEVERINA CÍCERA 
PATRÍCIO DOS SANTOS - R$ 11.250,00. CT Nº 097/2016 - 13.04.2016 - LINDEMBERG BATISTA 
DA SILVA - R$ 36.000,00. CT Nº 098/2016 - 13.04.2016 - FRANCISCO DE LÓCIO LINHARES - R$ 
28.800,00. CT Nº 099/2016 - 13.04.2016 - LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - R$ 29.700,00. CT Nº 
100/2016 - 13.04.2016 - ADAILTON DA SILVA CARVALHO - R$ 13.500,00.

Alagoinha, 13 de Abril de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Construção diversos. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00013/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / FUS / FUNDEB / MDE 
/ QSE E FUNDO ESPECIAL: Elemento de despesa - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alagoinha e: CT Nº 101/2016 - 20.04.16 - ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA - R$ 
68.134,25. CT Nº 102/2016 - 20.04.16 - CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 83.495,75. CT Nº 
103/2016 - 20.04.16 - FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 63.701,00. CT Nº 104/2016 - 
20.04.16 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME - R$ 22.322,45.CT Nº 
105/2016 - 20.04.16 - GERALDO VIDAL DE NOBREGA - ME - R$ 91.100,00.

Alagoinha, 20 de Abril de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNCIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIENCIA E TECNOLOGIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX – CNPJ nº 08.924.581/0001-60. Torna pública que a 
SEMABY – Secretaria de do Meio Ambiente de Bayeux, emitiu Licença de Instalação nº 0053/2016 
– Prazo de 730 dias. Para a atividade de IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPE-
CIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS. Processo nº 2016-100/TEC/LO.

Bayeux, 22 de abril de 2016
Nilton Domiciano Dantas

Secretário de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública Nº. 001/2016
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 10h00min no dia 17 de maio de 
2016, a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2016, para Aquisição de gêneros alimentí-
cios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais 
constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares para 
atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Gurjão, à 
Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992.

Gurjão, 25 de abril de 2016.
Higor Pereira Morais – Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 009/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a Contratação de Serviços de Transporte Escolar. 
Data de Abertura: 10/05/2016 às 08:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, 
situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através 
do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 25 de abril de 2016.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016 
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 010/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Fogos de Artifícios. Data de Abertura: 
10/05/2016 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua 
Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do telefone 
(83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 25 de abril de 2016.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 09:30 horas do dia 09 de Maio de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO URNAS FUNERARIAS 
E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA 
DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uiraúna - PB, 25 de Abril de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 14:00 horas do dia 09 de Maio de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 
LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uiraúna - PB, 25 de Abril de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016

CONTRATO Nº 112/2016 - Contratado(a): CRM Comercial Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de material odontológico de consumo diversos e equipamentos diversos. Valor Contratado: 
R$ 220.412,40.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Mat. de 
Consumo. Vigência: 08/04/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 113/2016 - Contratado(a): Dentalmed Comércio e Representações Ltda. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelado de material odontológico de consumo diversos e equipamentos 
diversos. Valor Contratado: R$ 222.535,80.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo 
Municipal de Saúde - Mat. de Consumo. Vigência: 08/04/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 114/2016 - Contratado(a): L.M. Ladeira & Cia Ltda - ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de material odontológico de consumo diversos e equipamentos diversos. 
Valor Contratado: R$ 324.932,85.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de 
Saúde - Mat. de Consumo. Vigência: 08/04/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 08 de abril de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016

CONTRATO Nº 118/2016 - Contratado(a): CDC Industria e Comércio de Bolsas EIRELI EPP. 
Objeto: Prestar o fornecimento de Kits de material escolar para educação infantil. Valor Contratado: 
R$ 52.000,00.  Recursos: Próprios, FUNDEB e FNDE. Classificação: Secretaria de Educação - Mat. 
de Consumo. Vigência: 19/04/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 119/2016 - Contratado(a): D&P Comércio e Distribuição de Materiais Ltda. Objeto: 
Prestar o fornecimento de Kits de material escolar para educação infantil. Valor Contratado: R$ 
13.700,00.  Recursos: Próprios, FUNDEB e FNDE. Classificação: Secretaria de Educação - Mat. 
de Consumo. Vigência: 19/04/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 120/2016 - Contratado(a): Distribuidora Macbraz Ltda. Objeto: Prestar o 
fornecimento de Kits de material escolar para educação infantil. Valor Contratado: R$ 50.700,00.  
Recursos: Próprios, FUNDEB e FNDE. Classificação: Secretaria de Educação - Mat. de Consumo. 
Vigência: 19/04/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 121/2016 - Contratado(a): Wanderly Soares de Souza - EPP. Objeto: Prestar o 
fornecimento de Kits de material escolar para educação infantil. Valor Contratado: R$ 53.400,00.  
Recursos: Próprios, FUNDEB e FNDE. Classificação: Secretaria de Educação - Mat. de Consumo. 
Vigência: 19/04/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 19 de abril de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016. 

DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB (DUODÉCIMO) 
- 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO - 01.031.101.2021 - ELEMENTO DE DESPESA: 
33903600/33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAFÍSICA/PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 
00003/2016 - 19.04.16 - CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP - R$ 23.400,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 15:30 horas do dia 09 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de laboratório de análises 
clinicas para realização de diversos exames para atender as necessidades da secretaria de saúde 
do Município de Uiraúna.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 25 de Abril de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de fogos de artifícios diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: Joarez Souza do O - ME - R$ 45.100,00.Fica o licitante convocados no prazo de até 05 dias 
para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades 
prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 25 de Abril de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CAIO CESAR AZEVEDO 
LUDGERIO - EPP - R$ 23.400,00.

Riachão - PB, 19 de Abril de 2016.
CARLOS CARRUZO PEREIRA TORRES

Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão Pre-
sencial n° 00013/2016, com o objeto a Contratação de serviços técnico especializados na elaboração 
e acompanhamentos de projetos técnicos do município de Ibiara-PB, conforme edital e HOMOLOGO 
o seu objeto a empresa: IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME -  CNPJ nº 10.954.456/0001-77, 
vencedora com o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o valor global de R$ 16.000,00 
(dezesseis mil reais). conforme analise e julgamento da proposta de preços.  

Ibiara - PB, 25 de Abril de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro, HOMOLOGO o procedimento do Pregão Presencial 
n° 00014/2016, para a Contratação de empresa ou pessoa física para a execução dos serviços 
técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, 
RAIS, DIRF, DCTF, como também o acompanhamento de regularidade junto aos órgãos fiscaliza-
dores e ADJUDICO o seu objeto a empresa: ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME, CNPJ 
Nº 11.103.448/0001-57, vencedora com o valor mensal de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 
reais) para o item 01 e o valor mensal de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para o item 02, 
totalizando o valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme carta proposta de preços.  

Ibiara - PB, 25 de Abril de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

TOMADA DE PREÇO1/0003/2016.
OBJETO; Contratação de Serviços de locação de veículos tipo utilitário Devendo atender a 

normas do CTB e CONTRAN, com motorista, foiDESERTA.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Praça José Alves da Costa, 75, Centro, MATUREIA-PB, 

CEP nº 58737000, fone 8334741000, Emailmatureia@hotmail.com, homepage pmm@matureia.
pb.gov.br- Estado da Paraíba. Informações pelo na Praça José Alves da Costa, 75, Centro, MATU-
RÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000

MATUREIA-PB, 25 de abril de 2016.
DENIS MAIA SILVINO

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016 2ºReunião
OBJETIVO Contratação de Serviços de locação de veículos tipo utilitário Devendo atender a 

normas do CTB e CONTRAN, com motorista, destinado as atividades da Secretaria de Educação 
do município de Matureia, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital.ABERTURA: 
12 de Maio de 2016 as 08:40 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala 
da CPL, na Praça José Alves da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações 
pelo fone: (83) 3474-1000

Matureia, PB  25 de abril de 2016
Denis Maia Silvino - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO
CHAMADA PUBLICA N° 01/2016
OBJETIVO Aquisiçao de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural, para o atendimento ao programa nacional e do empreendedor familiar rural para o atendimento 
ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE, conforme especificçoes do editale  seus 
anexos. ABERTURA: 12 de maio de 2016  as 10:40 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da 
Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000

Matureia, PB  25 de abril de 2016
Denis Maia Silvino - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 018/2016 (2ª REUNIÃO)
OBJETIVO: Contratação de serviços de levantamento, alimentação e acompanhamento do Ho-

rus – Sistema Nacional de Gestão de assistência farmacêutica, visando atender as determinações 
do SUS na gestão de medicamentos e insumos dos componentes da assistência farmacêutica, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

ABERTURA: 09 de maio de 2016 as 10:30 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

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

Mãe D’água - PB, 25 de abril  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016 
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 011/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Material Elétrico. Data de Abertura: 
10/05/2016 às 11:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua 
Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do telefone 
(83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 22 de abril de 2016.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016 
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 012/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Equipamentos e Material Permanente. 
Data de Abertura: 10/05/2016 às 13:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, 
situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através 
do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 25 de abril de 2016.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 08:00 horas do dia 06 de maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para contratação de serviços de 
Assessoria junto á Comissão de Licitação, nos processos de licitações ou dispensa e inexigibilidade 
e orientar o Presidente da Comissão Permanente de licitação e Pregoeiro, no cumprimento das leis 
e eventuais atos vinculados à assistência aos processos licitatórios na prefeitura de Cacimba de 
Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 25 de abril de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 08:00 horas do dia 09 de maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 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. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: 
no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 25 de abril de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 09:00 horas do dia 09 de maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Contratação dos serviços de 
elaboração de planos de trabalhos e assessoria e acompanhamento de projetos junto aos ministérios 
em Brasília, para o município de Cacimba de Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 25 de abril de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 09:30 horas do dia 09 de maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para contratação de empresa 
para fornecimento de KIT escolar para atender a secretaria de educação do município de Cacimba 
de Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 25 de abril de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 10:30 horas do dia 09 de maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisição de material 
didático e expediente, para todas as secretarias, fundo municipal de desenvolvimento social e 
programas do município de Cacimba de Areia – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 25 de abril de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 13:30 horas do dia 09 de maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisição de material 
de consumo e expediente, para o secretaria/fundo municipal de saúde do município de Cacimba de 
Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 25 de abril de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 15:00 horas do dia 09 de maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisição de pneus, 
câmaras de ar, coleto e aro, para todos os veículos pertencente a prefeitura municipal, locados e 
colocados a disposição do municípios e dos Fundos Municipais de Saúde e Desenvolvimento Social 
do município de Cacimba de Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 25 de abril de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 16:00 horas do dia 09 de maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisição de material 
permanente, de escritório e ar condicionado, para a secretaria/fundo municipal de saúde do município 
de Cacimba de Areia - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 25 de abril de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de materiais e miudezas diversos: 
utensílios para cozinha, brinquedos, jogos interativos e materiais decorativos. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 165. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com /*Obs.: Edital no Site

Duas Estradas - PB, 22 de Abril de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Serviços parcelados de confecções de materiais 
gráficos personalizados diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 165. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com /*Obs.: Edital no Site

Duas Estradas - PB, 25 de Abril de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 15:00 horas do dia 09 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE PEÇAS 
E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE UIRAÚ-
NA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 25 de Abril de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

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

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para conclusão 
das Obras de Construção das UBS Garrafão, Centro e Cristo Rei no Município de Uiraúna/PB. Re-
cursos: 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) 35342113.
Uirauna - PB, 25 de Abril de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
Homologação e Adjudicação - Inexigibilidade nº IN 001/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva exposição de motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN001/2016, 
que objetiva: Contratação de um Advogado para Prestar Assessoria Jurídica de Caráter Administrativo 
para Defender a Câmara Municipal em Juízo Civil, Trabalhista e na Justiça Federal e Tribunal de 
Contas, Emitir Pareceres, Orientar Juridicamente, Assessorar na Área Administrativa, Orientando 
o Presidente no Cumprimento das Leis, Regimento Interno e Eventuais Sindicâncias ou Inquéritos 
Administrativos. Ratifico o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a empresa 
Gustavo Estrela Sociedade Inidvidual de Advocacia CNPJ: 24.320.965/0001-20. Valor R$ 22.500,00.

Extrato de Contrato
Objeto: Contratação de um Advogado para Prestar Assessoria Jurídica de Caráter Administrativo 

para defender a Câmara Municipal em Juízo Civil, Trabalhista e na Justiça Federal e Tribunal de 
Contas, Emitir Pareceres, Orientar Juridicamente, Assessorar na Área Administrativa, Orientando 
o Presidente no Cumprimento das Leis, Regimento Interno e Eventuais Sindicâncias ou Inquéritos 
Administrativos. Fundamento legal: Inexigibilidade nº 001/2016. Vigência: Até 31 de Dezembro 
de 2016, partes contratantes: Câmara Municipal de São José de Princesa-PB e CT Nº 002/2016 
de 08/04/2016. Gustavo Estrela Sociedade Inidvidual de Advocacia CNPJ: 24.320.965/0001-20. 
Valor R$ 22.500,00. São José de Princesa - PB, 08 de Abril de 2016. Juliano Diniz de Morais - 
Presidente da CMSJP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudi-

cou o objeto desta licitação em favor da empresa JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ 
08.949.286/0001-68 no valor total de R$ 66.073,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 25 de abril de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas deste 
município.

LICITANTES HABILITADOS:
- CADECON ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP.
- CONSTRUFORTE CONSTRUCOES EIRELI - EPP.
- CTM CONSTRUTORA TRIGUEIRO MENDES.
- ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EEP.
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME.
- HOT GAS COMERCIO E SERVIÇOS DE INST. E MONT. EM GERAL LTDA.
- SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI.
LICITANTES INABILITADOS:
- A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI - ME.
- MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - EPP.
- PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP.
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 
04/05/2016, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 15 de Abril de 2016

ADELSON ÂNGELO DE ANDRADE
Presidente da Comissão

    
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016

A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 
licitação em favor da empresa JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ 08.949.286/0001-68 no 
valor total de R$ 66.073,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 25 de abril de 2016. 
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2016
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, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, em 
reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de ITABAIANA, no dia 11 de Maio de 2016 
as 10h00min. Objetivo: Aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento da Farmácia 
Básica do Município Maiores informações e aquisição do edital completo 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, 15 de Abril de 2016.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 08:30 horas do dia 13 de maio 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para Contratação de empresa 
especializada para execução de serviços de coleta e transporte de lixo e entulhos, e manutenção 
das vias públicas no Município de Cacimba de Areia-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 25 de abril de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº  00081/2014, em 27.11.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de uma Escola de 12 salas, em conformidade com o TC 

PAR nº 29830/2014 – FNDE/MEC, no município de Ibiara-PB. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

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

Prefeito                          
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais odonto-
lógico destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 25 de Abril de 2016

LUCIANE ALZIRA DA SILVA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 11:00 horas do dia 09 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos e 
psicotrópicos básicos e diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
130/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 25 de Abril de 2016

LUCIANE ALZIRA DA SILVA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
AVISO DE ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público para conhecimento dos interessados, que a sessão pública de credenciamento, 
entrega e abertura de propostas e documentações, marcada para o próximo dia 26/04/2016 as 
12:00hs, decorrente do Pregão Presencial no  009/2016, fica adiada “sine die” para análise de 
eventual necessidade de alterações nos termos do Edital e seus Anexos. A nova data será divulgada 
através de publicações na imprensa oficial e em jornal de grande circulação. Outras informações 
no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 20 de Fevereiro de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público para conhecimento dos interessados, que a sessão pública de credenciamento, 
entrega e abertura de propostas e documentações, marcada para o próximo dia 26/04/2016 as 
09:00hs, decorrente do Pregão Presencial no  005/2016, fica adiada “sine die” para análise de 
eventual necessidade de alterações nos termos do Edital e seus Anexos. A nova data será divulgada 
através de publicações na imprensa oficial e em jornal de grande circulação. Outras informações 
no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 20 de Fevereiro de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VEDA N.º 009/2016

Pregão Presencial Nº 001/2016. Contratante: Câmara de Belém/PB. Contratada: M Teles & CIA 
Ltda - EPP, CNPJ Nº 09.285.040/0001-00. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de 6.000 (seis 
mil litros) de gasolina comum, para abastecimentos na cidade de Belém/PB, destinado ao veículo da 
Câmara. Valor Contratado: Foi o valor de R$ 3,76, por cada litro de gasolina, perfazendo o valor total 
de R$ 22.560,00, pelos 6.000 (seis mil litros). Dotação: QDD/2016. Recursos: Ordinário. Vigência: 
01 (um) ano. Data da ass.: 22/04/2016. Partes ass.: João F. de Sousa (Presidente) e Eduardo M. 
M. de Amorim (Pela empresa).

Belém/PB, 22 de abril de 2016
João Félix de Sousa

 Pres. da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA TAMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público para os interessados 
o resultado do julgamento das propostas da Tomada de Preço Nº 001/2016. Objeto: Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Manutenção das seguintes escolas municipais: 
E. E. F. Apolônio Medeiros de Brito; E. E. F. Hilário José de Gouveia; E. E. F. Antônio Vilar de Araújo 
e E. E. F. Darcy José de Brito. Resultado final: 1ª Lugar: Franck Gonçalves Pereira Eirele-ME, CNPJ: 
20.198.694/0001-20, com o valor total de R$ 76.727,41, e em 2ª Lugar: Bruno Tavares Agra Eirele-ME, 
CNPJ: 17.317.121/0001-64, com o valor total de valor de R$ 83.390,32.

Livramento/PB, 20 de abril de 2016.
Jakeline David de Sousa - (Presidente da CPL)

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA TAMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público para os interessados 

o resultado do julgamento das propostas da Tomada de Preço Nº 002/2016. Objeto: Contratação de 
uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Manutenção do prédio onde funciona a 
Unidade de Atendimento 24 Horas; prestar serviços de engenharia na Manutenção do prédio onde 
funciona SAMU; e prestar serviços de engenharia na Ampliação do SAMU Resultado final: 1ª Lugar: 
Franck Gonçalves Pereira Eirele-ME, CNPJ: 20.198.694/0001-20, com o valor total de R$ 88.686,65, 
e em 2ª Lugar: Bruno Tavares Agra Eirele-ME, CNPJ: 17.317.121/0001-64, com o valor total de valor 
de R$ 97.291,12.

Livramento/PB, 20 de abril de 2016.
Jakeline David de Sousa - (Presidente da CPL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO PML/SAF Nº 080/2009
Tomada de Preços Nº 008/2009. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Paralelo 

Const. e Serviços Ltda, CNPJ Nº 09.214.157/0001-94. Considerando o serviço objeto da avença, ora 
aditado, fica acrescido por mais 180 (cento e oitenta) dias o Contrato nº 080/2009, fundamentado na 
cláusula décima segunda da validade e da eficácia (12.1). Deste modo a vigência do contrato após a 
assinatura deste termo aditivo passou de 30/11/2015 a 30/05/2016, para 30/05/2016 a 30/11/2016. Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Data da Ass.: 11/04/2016. Partes Ass.: Carmelita E. 
V. Sousa (Pela Contratante) e José L. de M. Neto (Pela Contratada). 

Livramento - PB, 11 de abril de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO QUINTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 039/2011 

Tomada de Preços Nº 003/2011. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Cofem S. 
e Tecnologia Ltda, CNPJ nº 11.602.733/0001-12. Considerando a prorrogação da vigência do contrato 
que passou de 20/10/2015 a 20/04/2016, para 20/04/2016 a 20/10/2016. Ficam ratificadas todas as 
demais cláusulas contratuais. Data da Ass.: 11.04.2016. Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) 
e o Sr. Emerson L. Soares (Sócio Proprietário). 

Livramento/PB, 11 de abril de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Contratante

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº TP003/2014
Tomada de Preços Nº TP001/2014. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: API 

Eng. e Const. Ltda ME, CNPJ Nº 15400637/0001-42. Deste modo a vigência passou de 28/09/2015 
a 28/03/2016, para 28/03/2016 a 28/09/2016. Data da ass.: 15/02/2016. Partes Ass.: Carmelita E. V. 
Sousa (Prefeita) e o Sr. Alan A. F. de Figueiredo (Sócio Proprietário).

Livramento - PB, 15 de fevereiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE ADIAMENTO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público que visando aten-
der a letra “b”, inciso II, do Art. 21 da  Lei Federal Nº 8.666, de 21/06/1993, fica adiamento da sessão 
publica que seria realizada no dia 04 de maio de 2016. Horário: 09h:00m (nove horas), para o dia 31 
de maio de 2016. Horário: 09h:00m (nove horas), referente a Tomada de Preço Nº 003/2016. Tipo 
de Julgamento: Técnica e Preços. Objeto: Contratação de empresa do ramo para executar serviços 
de planejamento, elaboração e realização de concurso público para provimento de vagas no quadro 
permanente de pessoal da prefeitura municipal de livramento/PB. Local: Sala da CPL, Rua José A. de 
Almeida, nº 386, Centro, Livramento. Edital: Será adquirida no horário de expediente das 08h00min 
(oito horas) às 12h00min (doze horas).

Livramento/PB, 25 de abril de 2016
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00031/2016.
OBJETO: Serviço de locação de Máquinas pesadas tipo trator, trator de esteira, etc, destinado a 

suprir as necessidades da Administração municipal. ABERTURA: 15/04/2016 as 08h30min.
JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer da Assessoria Jurídica, por interesses públicos.
DATA: 19/04/2016.

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO-Prefeito

DISTRIBUIDORA DE MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PIRANHENSE LTDA = CNPJ/CPF 
Nº 21.108.118/0001-08, Torna público que  a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu LICENÇA E OPERAÇÃO Nº 471/2016   em João Pessoa, 04 de MARÇO de 2016  
-- Prazo: 730 dias.Para atividades: Comércio atacadista de materiais de construção em geral, incluindo 
madeira e seus artefatos. Na (o) ROD. BR 230, KM 496 S/N – REMÉDIOS, Município: CAJAZEIRAS 
-UF/PB - Ref. ao Processo: 2015-004174/TEC/LO=0184

Encomarq Engª Com. e Arquitetura Ltda - CNPJ/CPF.: 12.613.048/0001-54  Torna público que a 
SUDEMA - Superintendênte de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação  nº 
826/2016 em João Pessoa, 12 de Abril de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de : Edificação 
Multifamiliar com 27 (Vinte sete) Unidades Habitacionais, Com Sistema de Cagepa Na (o) - Rua Carmem 
Romero, St - 03, Qd - 058, Lote - 0529, Jardim Oceania Município: João Pessoa - Uf.: Pb. Processo 
2015-003882/TEC/Lo - 0113

JONAS DANTAS DE MIRANDA FILHO – CPF nº 251.368.794-91 Torna público que a SEMABY - Se-
cretaria de Meio de Bayeux, emitiu a Licença de Operação nº 0052/2016 – Prazo de 730 dias. Para 
a atividade de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MULTIFAMILIAR. Processo Nº 2016-0099/TEC/LO.

TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA—CNPJ/CPF Nº 42.310.177/0071-47 Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração de Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
678/2016 em João Pessoa, 29 de março de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de : TRANSPORTE 
DE CARGAS PERIGOSAS DE COMBUSTÍVEIS – SEGUE AS PLACAS NAS CONDICIONANTES Na(o) 
EM TODO O ESTADO DA PARAIBA – Município: - UF: PB. Processo: 2015-003303/TEC/AA-3475 OBS: 
A NÃO PUBLICAÇÃO EM ATÉ 30(TRINTA) DIAS, IMPLICARÁ NA NULIDADE DESTA LICENÇA, NOS 
TERMOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGOR.

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 26 de abril de 2016Publicidade
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