
O valor mínimo do litro do 
combustível caiu de R$ 3,539 
para R$ 3,39 em postos de 
João Pessoa.  PÁGINA 15

Postos de gasolina 
baixam os preços

efeito da crise

R$ 1,00

R$ 200,00

assinatura 
anual
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Número 076A UNIÃO  

clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

altura
0.3m

Moeda

informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

altura

30o Máx.
24o  Mín.

33o  Máx.
20o Mín.

35o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,521  (compra) R$ 3,524  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,390  (compra) R$ 3,670  (venda)
EURO   R$ 3,983  (compra) R$ 3,987   (venda)

l relatório da cGU contradiz caixa sobre lisura na obra da Lagoa. Página 4

l seis jacarés capturados em uma semana na Grande João Pessoa. Página 5

l em crise, Venezuela paralisa serviços públicos por 3 dias na semana. Página 11

l Maria, José e ana são os nomes mais comuns do País, diz iBGe. Página 13

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

fotos: Evandro Pereira

foto: Evandro Pereira
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Margareth vence 
Luiz Junior nas 
eleições da UFPB

correios de crUZ das arMas

A atual reitora Margareth 
Diniz obteve 53,9% dos vo-
tos e vai conduzir a Universi-
dade Federal da Paraíba por 
mais quatro anos. PÁGinA 8

Assaltantes entraram na agência dos Correios da Avenida Cruz das Armas, em João Pessoa, no início da manhã, 
e mantiveram 15 pessoas reféns por cerca de duas horas. O grupo é suspeito de pelo menos 16 assaltos.  PÁGinA 6

Polícia frustra assalto, 
libera reféns e prende 3

2o turno
VÔLEi DE PRAiA Três paraibanos disputam 
o Circuito Mundial, em Fortaleza.  PÁGinA 20

Guarnições da Polícia Militar foram acionadas pelo Centro Integrado de Operações 
e isolaram parte da avenida para iniciar as negociações com o trio de assaltantes

saNta crUZ caMPiNeNse

Nordestão

2 x 1

Shows da banda Ques-
tions e do músico Jéf marcam 
comemoração neste fim 
de semana.  PÁGinA 21

Espaço Mundo 
completa 7 anos

20caderno

Esportes

aLta

aLta

01h32

14h09

o.7m

0.7m

baixa

baixa

07h54

20h36

2.0m

1.9m

EM BRASÍLIA Governador busca 
recursos para obras

Ricardo Coutinho participou ontem, em Brasília, de 
audiência com as ministras Inês Magalhães (Cidades) 
e Izabella Teixeira (Meio Ambiente).  PÁGinA 3

Raposa perde 1a 
partida da final

foto: Secom-PB



Nos idos de 1983, a então primei-
ra-ministra da Inglaterra, Margareth 
Thatcher, também conhecida como “a 
dama de ferro”, pronunciou um dis-
curso que ainda hoje repercute e que, 
como é próprio das coisas longevas, 
não pôde até agora ser desmentido. 
Vivia-se o auge do malfadado neolibe-
ralismo. Com voz firme e olhar fixo na 
plateia que a ouvia, Thatcher disse apa-
rentemente uma coisa simples, mas até 
então pouco compreendida: não existe 
dinheiro público; o que existe é dinhei-
ro do contribuinte. Aos governantes 
cabe apenas administrá-lo, e bem.

Recuperando este conceito e trans-
portando-o para os dias atuais, o mí-
nimo que se pode dizer é que uma das 
mazelas do Brasil é a ideia dissemina-
da de que o dinheiro público tem ori-
gem indeterminada. Trata-se de um 
equívoco com profundas raízes histó-
ricas, fincadas nos tempos de colônia e 
de Império. O bem comum era um be-
nefício da coroa, ou, para os mais po-
bres, mais especificamente um favor 
do senhor das terras em que viviam. 
O provimento de serviços, portanto, 
era um grande favor. Que, assim sendo, 
mereceria manifestações de gratidão. 

Com o advento da República, as 
coisas certamente mudaram, mas a so-
ciedade ainda não conquistou a com-
pleta compreensão do funcionamento 
do Estado. É algo típico, aliás, de nosso 
desenvolvimento de dois passos adian-
te e um para trás. É fácil para qual-
quer um concluir o resultado a que 
isso leva: a troca do voto por pequenas 
vantagens imediatas de bem-estar, em 
um ambiente de carências extremas. O 
entendimento de que o Tesouro Nacio-
nal não é um butim a ser saqueado pe-

los oportunistas, mas sim o resultado 
do suor de todos nós, é essencial para 
a consolidação da democracia. Se isso 
não foi ainda plenamente alcançado, há 
sinais de que estamos no rumo certo.

Aprovado ou não o impeachment, 
causa calafrios imaginar que a ideia de 
aumentar impostos continua viva, vi-
víssima, seja qual for o resultado deste 
tumultuado processo de impedimento 
da atual presidente Dilma Rousseff. A 
carga tributária, beirando 40% no Bra-
sil, atinge as pessoas de forma bastante 
desigual. Quem recebe até dois salários 
mínimos, por exemplo, paga em média o 
dobro de impostos do que os que estão 
nos estratos superiores. Por uma razão 
simples: os pobres não conseguem pou-
par, gastam tudo o que recebem para 
satisfazer necessidades imediatas. E 
o consumo é mais taxado no Brasil do 
que a renda e a propriedade.

Consumidores de baixa renda es-
tão percebendo que pagam impos-
tos embutidos em todos os produtos. 
Quando também se derem conta do 
quanto essa carga é desproporcional 
entre diferentes segmentos sociais, 
talvez se possa chegar, finalmente, 
perto de uma reforma tributária digna 
desse nome. Uma consequência dessa 
nova compreensão é perceber que não 
é bom negócio trocar o voto por coisas 
baratas e imediatas. Quem sabe que 
destina aos cofres públicos metade da 
renda, por menor que seja, tende notar 
que está sendo enganado quando lhe 
propõem um par de sapatos em troca 
do apoio a um candidato. Neste ano 
de campanha política, cuidar para que 
isto não ocorra será, sem dúvida, um 
desafio a mais para o eleitor. Em seu 
próprio benefício.

Editorial

O dinheiro é nosso
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SEM CONCURSO

AS 200 MIL TONELADAS DEVEM VIR à TONA

“Olhar Feminino”. Eis o nome 
da exposição que o Sesc abre 
hoje, em Sousa, dentro do ca-
lendário das comemorações 
dos 70 anos da instituição. 
Serão expostas obras de dez 
artistas plásticas, entre as 
quais Maria José Porto, Lua 
Maia, Rafaela Coelho e Cris 
Colaço. À coluna, a entidade 
informa que o evento quer 
estimular o debate sobre o 
papel feminino na sociedade 
contemporânea.   

“São 3.595 pessoas contra-
tadas sem concurso público, 
nenhuma prefeitura faz isso no 
país”. Do deputado federal Ve-
neziano Vital (PMDB), acusando 
o prefeito de Campina Grande, 
Romero Rodrigues (PSDB) de 
gastar R$ 100 milhões com o 
que ele classifica de “apadri-
nhados políticos”, em detri-
mento da conclusão de uma 
UPA porte II, cujos recursos, 
na justificativa da prefeitura, 
estariam em falta.

No início deste mês, o Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE) apontou irregularida-
des na prestação de contas 
da Secretaria de Saúde de 
Campina Grande, entre as 
quais despesas sem lici-
tação no valor de R$ 11,5 
milhões e excesso na con-
tratação de servidores por 
excepcional interesse públi-
co. No parecer, o TCE desta-
cou que havia desorganiza-
ção na gestão da pasta.

A cúpula dos Democratas se reúne hoje para avaliar o novo cenário da disputa eleitoral em João Pessoa 
com a retirada da pré-candidatura de João Azevedo, nome que já havia recebido o apoio dos membros 
do partido. A legenda, como membros do PSB, deverá manter apoio ao nome da secretária Cida Ramos, 
conforme já antecipou ontem o presidente do diretório municipal, vereador Raoni Mendes.   

Se Luciano Agra ouvisse isso, se reviraria no 
túmulo”. Do presidente do PSB de João Pes-
soa, Ronaldo Barbosa, comentando a decla-
ração do prefeito Luciano Cartaxo acerca da 
retirada da pré-candidatura de João Azeve-
do – Cartaxo havia declarado que “prefeito 
não se nomeia, se elege”. Barbosa afirmou 
que “o atual prefeito foi eleito por Luciano 
Agra e Nonato Bandeira”.

Ganha cada vez mais força o nome da professora 
Cida Ramos, secretária de Desenvolvimento Huma-
no e presidente da Fundac para ser a candidata do 
PSB à prefeitura de João Pessoa. Além do deputado 
socialista Gervázio Filho, ontem, o vereador Raoni 
Mendes, do Democratas, aliado do PSB, sugeriu que 
a professora da UFPB é um nome qualificado “para 
representar a cidade de João Pessoa”.

ELES qUEREM CIDA RAMOS BARBOSA RESPONDE 

ELAS ExPõEM

DEM: REUNIÃO PARA DELIBERAR SOBRE ELEIÇÃO

GESTÃO

A empresa Compecc, a mesma que foi contratada pela prefeitura de João Pessoa para retirar, supos-
tamente, 200 toneladas de lixo da Lagoa do Parque Solon de Lucena (foto), está na mira da Polícia 
Federal, desta vez no município de Patos. A investigação, que transcorre em segredo de Justiça, teria 
por objetivo avaliar a regularidade de contratos e movimentações financeiras da empresa no municí-
pio sertanejo. Não seria prematuro afirmar que, embora o foco da investigação da PF se dê em Patos, 
seus desdobramentos poderão respingar na campanha eleitoral da capital, face às denúncias graves 
que envolvem o trabalho da empresa na cidade – a Controladoria Geral da União (CGU), como sabemos, 
já apontou superfaturamento na obra no valor de quase R$ 10 milhões. O prefeito Luciano Cartaxo 
(PSD) e a diretoria da Compecc insiste em afirmar que a remoção de lixo e entulhos da Lagoa foi na 
quantidade anunciada – 200 toneladas –, contrariando o parecer da CGU. Difícil vai ser convencer as 
autoridades, incluídos aí os membros do Ministério Público, de que o relatório da CGU está incorreto.
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Geraldo de Jesus Medeiros

Esperei pelo registro nos jornais da 
terça-feira. Nada! Ou melhor: Abelardo Ju-
rema fez, sim, anotação na coluna que as-
sina no “Correio”. Na verdade, fez um pro-
videncial e bem escrito necrológio, como é 
do seu feitio, ainda que em poucas linhas. 
Mas, no noticiário geral, nada! Nem em 
portais, blogs e outros sítios que costumo 
acessar (se, por acaso, houve qualquer 
outra menção entre a segunda e a terça-
feiras, desculpem a minha falha). E sim-
plesmente morrera, no domingo, Geraldo 
Medeiros, Geraldo de Jesus Medeiros, o 
advogado que ganhou fama de economis-
ta, teve vitoriosa carreira como executivo, 
ocupou cargos e exerceu funções impor-
tantes no serviço público e na iniciativa 
privada na Paraíba, incluindo a Secretaria 
de Planejamento (chegou a acumular com 
a Fazenda) no segundo governo de Tarcí-
sio Burity (1987-1991), quando passou a 
ser chamado de Super G.

Com efeito, Geraldo Medeiros foi o 
super-secretário de Burity até mesmo 
pelos superpoderes que recebeu do en-
tão governador - daí o título parodiando 
o herói do gibi. Aliás, ele teve forte in-
fluência já na campanha eleitoral, quan-
do dirigiu o comitê do candidato, e con-
tinuou influindo decisivamente no grupo 
de trabalho constituído após a eleição. 
Nenhum nome escolhido por Burity para 
o secretariado deixou de passar pela sua 
avaliação, o que prenunciava a ascen-
dência que viria ter sobre a equipe afinal 
escolhida para auxiliar o governo. Insta-
lada a gestão, o que se viu foi Geraldo Me-
deiros comandando as ações da máquina 
administrativa em toda a sua plenitude, 
e não apenas por ocupar a pasta do Pla-

nejamento, mas por delegação governa-
mental explícita para essa incumbência. 

Não sei se vocês sabem da historinha 
a seguir, mas eu sei: Burity queria por que 
queria Geraldo Medeiros como governador 
do Estado, tendo feito de tudo para elegê
-lo vice-governador, já que o cargo estava 
vago em razão da morte de Raimundo As-
fora às vésperas da posse do novo governo. 
A eleição seria indireta, pela Assembleia 
Legislativa, mas aí o governador se indis-
pôs com deputados da sua própria banca-
da (PMDB), perdendo a maioria na Casa 
e, por conseguinte, a chance de emplacar 
Geraldo como substituto e sucessor. Pois é, 
Burity em pessoa, e em meio ao quiprocó 
com os deputados, me disse certa vez, na 
varanda da Granja Santana: “Doutor Mar-
tinho, não vejo a hora de passar o governo 
para Geraldo Medeiros e viajar ao exterior. 
Preciso me dar um tempo. Não fui eleito 
para governar de novo a Paraíba sem po-
der fazer o que fiz no primeiro governo”. O 
Super G, portanto, esteve a poucos passos 
de trocar o Centro Administrativo pelo Pa-
lácio da Redenção. 

Dizem que quem foi rei, nunca perde a 
majestade. Bobagem! Rei morto, rei posto. 
Ainda mais com a passagem do tempo. De-
pois do governo Burity, Geraldo Medeiros 
presidiu a PB-Tur (ele foi presidente do 
Paraiban no governo anterior, de Wilson 
Braga, cabe lembrar), manteve algumas 
atividades empresariais em João Pessoa, 
mas decidiu partir para uma espécie de au-
toexílio no interior do Estado, afastando-se 
definitivamente da vida pública. Deu adeus 
à vida no domingo passado. De certa for-
ma, como se fosse um anônimo. Que pena! 
Mais fortes, porém, são os poderes de Deus.   

Artigo  Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br

Deu adeus à vida no domingo passado. 
De certa forma, como se fosse um anônimo. Que pena!”
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Ricardo visita ministérios das Cidades e 
do meio Ambiente em busca de recursos
Secretários João Azevedo 
e Lindolfo Pires estiveram 
ao lado do governador

Foto: Denner Nunes

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu, nessa 
quarta-feira (27), com as mi-
nistras das Cidades, Inês Ma-
galhães, e do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira, em Brasília. 
Nas audiências foi discutida 
a liberação de recursos fede-
rais para obras de saneamen-
to, abastecimento d’água e 
infraestrutura, além de ques-
tões sobre a continuidade do 
Programa Água Doce, entre 
outros assuntos.  Ele esteve 
acompanhado dos secretá-
rios João Azevedo (Recursos 
Hídricos, Meio Ambiente e 
Ciência e Tecnologia) e Lin-
dolfo Pires (Representação 
Institucional do Governo do 
Estado em Brasília). 

No Ministério das Ci-
dades, Ricardo tratou sobre 
algumas obras que deverão 
ser concluídas com a parce-
ria do Governo federal até 
dezembro deste ano. “foi 
uma audiência importante, 
na qual abordamos obras 

na área de saneamento e 
abastecimento de água que 
estão a cargo do Ministério 
das Cidades em conjunto 
com a Cagepa e também da 
liberação de recursos para 
o Parque de Bodocongó, 
em Campina Grande, onde 
já investimos mais de R$ 
15 milhões e aguardamos 
recursos federais. falamos 
também sobre as obras do 
viaduto do Geisel, que tam-
bém estão à espera de in-
vestimentos do Governo 
federal. Trouxe para discus-
são algumas ações feitas em 
parceria com o Ministério 
das Cidades que são essen-
ciais para a Paraíba e deve-
rão ser concluídas até o final 
do ano”, informou. 

O governador disse que 
também abordou a questão 
da habitação para os qui-
lombolas na Paraíba. “São 
mais de 400 casas em pauta 
e a ministra Inês Magalhães 
disse que vai providenciar 
o andamento desse pleito. 
Espero que efetivamente se 
concretize e possamos ter o 
repasse dos recursos para 
fazer essas habitações para 

Governo discutiu a liberação de recursos federais para obras de saneamento, abastecimento de água e infraestrutura

Contas de 2014 do prefeito de Gado Bravo foram reprovadas, com débito imposto de R$ 1,3 milhão

essa população que tem um 
significado tamanho para o 
Brasil e a Paraíba”, observou.

Na audiência com a mi-
nistra do Meio Ambiente, Iza-
bella Teixeira, o governador 
Ricardo Coutinho destacou 
o andamento do Programa 

Água Doce. “Este programa 
tem mudado a realidade de 
muitas comunidades e está 
a cargo da Secretaria de Re-
cursos Hídricos. Em pleno 
Cariri, por exemplo, temos a 
capacidade de extrair a água 
com muito sal e depois ser 

transformada em água potá-
vel, isso é algo extraordinário. 
Temos cerca de R$ 4 milhões 
de saldo e eu vim solicitar 
a liberação deste valor para 
continuar investindo nes-
ta proposta de transformar 
água salgada em água doce. 

Também falamos sobre o iní-
cio dos estudos para implan-
tação do Parque do Pico do 
Jabre e a ministra se mostrou 
favorável. Espero que a Paraí-
ba ganhe, em breve, mais um 
parque nacional de preserva-
ção ambiental”, comentou.

O Tribunal de Contas da 
Paraíba, reunido nessa quarta-
feira (27), emitiu parecer favo-
rável à aprovação das contas 
da Secretaria de Estado dos Re-
cursos Hídricos, do Meio Am-
biente e da Ciência e Tecnologia 
referentes ao ano de 2013. 

Na mesma sessão, houve 
parecer contrário à aprovação 
das contas de 2014 encami-
nhadas pelo prefeito de Gado 
Bravo, Austerliano Evaldo 
Araújo, a quem impôs o débito 
de R$ 1.353.576 por despesas 
irregulares com locação de 
veículos (a maior parte de-
las) e prestadores de serviço. 
A decisão, da qual ainda cabe 
recurso, deu-se, à unanimida-
de, conforme entendimento do 
conselheiro substituto Antonio 
Gomes Vieira filho.

Houve aprovação às con-
tas de 2013 dos prefeitos de 
São José de Princesa (Luis 
ferreira de Morais) e Araruna 
(Wilma Targino Maranhão), 
conforme votos, respectiva-
mente, dos relatores Oscar 
Mamede Santiago Melo e No-
minando Diniz.

Em grau de recurso, ti-
veram suas contas aprova-
das o prefeito de Olho d’Água 

“Essa fala da deputa-
da Joana Rodrigues, profe-
rida na semana posterior a 
aprovação do pedido de im-
peachment na Câmara dos 
Deputados, fez ecoar interna-
cionalmente os fatos recentes 
no Brasil que configuram o 
golpe que a oposição quer dar 
para tomar o poder no nosso 
País. Achei oportuno e muito 
realista esse pronunciamen-
to, pois ele reforça o que eu 
venho denunciando desta 
tribuna sobre o momento e o 
processo político em curso no 
Brasil”, disse na manhã dessa 
quarta-feira (27), o deputa-
do estadual Jeová Campos. O 
parlamentar reproduziu o áu-
dio da deputada que denun-
cia que não há fato jurídico 
que justifique o processo de 
impedimento da presidente 
Dilma Rousseff, durante o pe-
queno expediente na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB).

Joana Rodrigues iniciou 
seu discurso afirmando que 
“por algum valor conser-
vador, que não tem nada a 
ver com as pedaladas fis-
cais, a presidente do Bra-
sil está sendo cassada num 
degradante espetáculo”. Ela 
denunciou  que o que está 
acontecendo no Brasil “é um 
golpe contra um governo 
eleito democraticamente”. 
Ela também lembrou que os 
deputados que votaram sim, 
em sua imensa maioria, vo-
taram em favor de netos, fi-
lhos, esposa, sobrinhos, tios, 
corretores de seguro, pelo 
petróleo, e até pelos ditado-
res e a ditadura de 64. “En-
tre Deus e o mundo tudo foi 
razão de votar pela cassação 
do mandato da presidente 
Dilma, menos o tal crime de 
responsabilidade que seria a 
única justificativa legal para 
o impeachment”, afirmou a 
deputada.

Ela lembrou ainda que 
durante toda a votação na 

Câmara dos Deputados, os 
fundamentos legais do im-
peachment foram esquecidos 
pelos deputados brasileiros 
e até para quem organizou a 
votação e o golpe. A deputada 
também defendeu que todos 
os corruptos, sejam brasilei-
ros ou portugueses, devem 
ser punidos. “No Brasil, como 
em Portugal, a corrupção 
deve ser combatida e os cor-
ruptos devem ser sujeitos à 
justiça sem complacência”. 
Joana lembrou ainda que 
60% dos deputados que vota-
ram a favor do impeachment 
estão respondendo processos 
na Justiça e que a compra de 
votos, o financiamento pri-
vado de campanha, a troca 
de favores e a corrupção do 
poder político no Brasil preci-
sam ser combatidos. Na opi-
nião da deputada, o PT falhou 
em não fazer a reforma políti-
ca e a democratização do pro-
cesso que o partido prometeu 
fazer e não o fez. 

A deputada portuguesa 
disse que “o argumento da 
transparência não tem credi-
bilidade na boca dos corrup-
tos e dos organizadores do 
golpe”, citando os nomes de 
Michel Temer, que é suspeito 
na investigação da operação 
Lava Jato, e Eduardo Cunha, 
que mentiu na Comissão Par-
lamentar de Inquérito sobre 
contas no exterior e que é réu 
na Operação Lava Jato. En-
cerrando seu discurso, Joana 
Rodrigues comentou que “o 
impeachment não resolve-
rá o problema da corrupção 
do Brasil” e denunciou que 
não há motivos legais que 
levem ao impedimento da 
presidente Dilma e que isso 
acontecer será a vitória da 
corrupção. “Quando se for-
jam os argumentos, quando 
as causas são falsas, quando 
o motivo do impedimento é 
político e não judicial, isso se 
configura um golpe”, finali-
zou a deputada.

Jeová reproduz na AL fala 
de deputada portuguesa

CoNtRA o “GoLPE” TCE aprova contas da Secretaria 
de Estado dos Recursos Hídricos

MP vai inovar na escolha de ouvidor
VotAÇÃo ELEtRÔNICA

(francisco de Assis Carvalho, 
exercício de 2012) e o ex-pre-
feito de Caraúbas (Severino 
Virgínio da Silva, 2011).

O TCE aprovou, ainda, 
as contas do fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Indus-
trial da Paraíba (2011) e da 
Secretaria de Infra-Estrutura 
do Município de João Pessoa 
(2004, neste caso, após o jul-
gamento de recurso interpos-

to pelo ex-gestor Evandro de 
Almeida fernandes). A Corte 
também entendeu pela regu-
laridade das contas das Câ-
maras Municipais de Araruna 
(2013, com ressalvas e em 
grau de recurso), Mari (2014), 
Cacimbas (2013), São José do 
Sabugi (2013) e Barra de San-
ta Rosa (2013, com ressalvas).

Participaram da sessão 
plenária conduzida pelo de-

cano Arnóbio Viana, os conse-
lheiros Nominando Diniz, fá-
bio Nogueira, fernando Catão e 
Marcos Costa. Também, os con-
selheiros substitutos Antonio 
Cláudio Silva Santos, Antonio 
Gomes Vieira filho, Oscar Ma-
mede e Renato Sérgio Santiago 
Melo. O Ministério Público de 
Contas esteve representado 
pela procuradora-geral Sheyla 
Barreto Braga de Queiroz.

De forma inovadora, o 
Ministério Público da Paraí-
ba (MPPB) irá realizar no 
próximo dia 28 de junho sua 
primeira eleição totalmente 
eletrônica para a escolha do 
próximo ouvidor da institui-
ção para o biênio 2016-2017. 
“Além da segurança, precisão 
e velocidade, a votação ele-
trônica on-line também pro-
porciona uma enorme econo-
mia para a instituição”, avalia 
o secretário-geral do MPPB, 
João Arlindo Corrêa Neto, 

adiantando que, na próxima 
semana, o procurador-geral 
de Justiça, Bertrand de Araú-
jo Asfora, irá anunciar a Co-
missão Eleitoral que irá fazer 
o acompanhamento, a elei-
ção e a apuração dos votos.

“Estão aptos a votar os 
217 membros da instituição, 
entre procuradores e promo-
tores de Justiça. fora os que 
têm impedimento legal, o 
novo ouvidor será escolhido 
dentre os 19 atuais procura-
dores de Justiça”, explica João 

Arlindo, que na tarde dessa 
quarta-feira (27) se reuniu 
com o procurador de Justiça 
Doriel Veloso Gouveia, rela-
tor da Resolução 007/2016 
aprovada na última segun-
da-feira (25) pelo Colégio 
de Procuradores de Justiça 
(CPJ). Essa Resolução, já pu-
blicada no Diário Oficial Ele-
trônico (DOE) do MPPB na 
terça-feira (26), regulamenta 
a escolha, pela via eletrônica, 
do ouvidor.

A reunião de ontem tam-

bém contou com a presença 
do diretor Uirá Alencar, da 
Diretoria de Tecnologia da 
Informação (Ditec) do MPPB. 
A Ditec já começou a desen-
volver um sistema eletrônico 
on-line para a realização da 
eleição do próximo ouvidor. O 
novo sistema ficará disponi-
bilizado na Extranet para que, 
no dia 28 de junho, entre 8h e 
16h daquele dia, os promoto-
res e procuradores de Justiça 
tenham acesso à lista de can-
didatos a ouvidor.

Foto: Divulgação/TCE-PB
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Políticas

Relatório da CGU desbanca ofício da 
Caixa sobre lisura na obra da Lagoa
Relatório da Controladoria 
Geral da União gera debate 
entre vereadores na CMJP

José Alves
zavieira2@gmaiil.com

Após confrontar o rela-
tório da Controladoria Geral 
da União (CGU) com o ofício 
apresentado pela bancada do 
prefeito Luciano Cartaxo na 
segunda-feira (25) na Câma-
ra Municipal de João Pessoa, 
o chefe da CGU na Paraíba, 
Gabriel Aragão Wright, além 
de manter todas as informa-
ções sobre as irregularidades 
encontradas nas obras do 
Parque Solon de Lucena, mos-
trou que a Caixa Econômica 
Federal  não tem nenhuma 
competência para fazer audi-
toria. Para o vereador Bruno 
Farias, o ofício da Caixa “foi 
uma tentativa de sepultar um 
cadáver ainda frio, mas não 
haverá sepultamento, haverá 
sim, uma exumação para que 
saibamos onde foram parar 
recursos no valor de quase 
R$ 10 milhões pertencentes 
à população de João Pessoa”.

“Com o relatório da CGU, 
a farsa da obra da Lagoa foi 
desmontada e agora os ve-
readores estão com a certe-
za de que a CPI das obras da 
Lagoa, precisa ser instalada”, 
disse. Bruno Farias lembrou 
que o que ocorreu na segun-
da-feira na Casa “foi uma 
tentativa desesperada da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa de tentar fabricar uma 
resposta para a população 
pessoense”, e ressaltou que “a 
mentira tem pernas curtas”.

Segundo o chefe da 
CGU, Gabriel Wright, a Caixa 
Econômica Federal não tem 
competência para fazer au-
ditoria. Ele disse que a CEF 
faz, sim, fiscalização sobre os 
contratos firmados de ma-
neira visual. Já a fiscalização 
da CGU é feita com auditores 

concursados, com pessoas 
responsáveis e tecnicamente 
habilitadas. Segundo o ve-
reador Bruno, a desculpa da 
Prefeitura de João Pessoa so-
bre o relatório da CGU “é uma 
desculpa esfarrapada, con-
versa pra boi dormir, e aquela 
conversa de que o relatório da 
Caixa sepulta a CPI da Lagoa, 
caiu por água abaixo”, atacou 
o vereador.

200 mil toneladas
“Vamos começar agora a 

exumação de um corpo que 
fede como as 200 mil tonela-
das de lixo que não existiram 
e que de maneira ‘a lá Man-
drake’, saíram da Lagoa. Em 
tempos de hoje em que as es-
tatais e as empresas públicas 
estão sob suspeita, tudo deve 
ser investigado”, disse o par-
lamentar, afirmando que já 
existem empresários que ga-
nharam a licitação das obras 
da Lagoa, auxiliares da gestão 
Cartaxo e integrantes da Cai-
xa que estão sendo ouvidos 
pelo Ministério Público.

Para Bruno, o que acon-
teceu segunda-feira foi um 
“conto do vigário”. “Foi uma 
tentativa desesperada de se 
inventar uma desculpa para a 
população em cima de um as-
sunto que é muito sério. Nós 
não podemos vacilar porque 
somos representantes do 
povo e somos responsáveis 
por essa fiscalização ao lado 
da Polícia Federal, da CGU, do 
TCE, do TCU e ao lado da po-
pulação”, disse.

A Câmara Municipal de 
João Pessoa, conforme o ve-
reador, tem o dever e a obri-
gação de fiscalizar e fazer com 
que a CPI para investigar as 
obras da Lagoa seja instalada, 
uma vez que essa CPI não é 
só da oposição do prefeito. “É 
uma CPI aguardada por toda 
a população de João Pessoa, 
que cobra e reivindica, afinal 
de contas, o Brasil está sendo 
passado a limpo”, finalizou.

Em reunião com o presiden-
te do diretório municipal do PSB, 
Ronaldo Barbosa, o secretário de 
Estado de Infraestrutura, Recursos 
Hídricos, Meio Ambiente, Ciência 
e Tecnologia, João Azevedo, deci-
diu desistir de sua pré-candidatura 
a prefeito de João Pessoa. Confira 
a íntegra da nota divulgada pelo 
partido após a decisão:

O presidente do Diretório Munici-
pal do Partido Socialista Brasileiro, Ro-
naldo Barbosa, e o companheiro João 
Azevedo, atual secretário estadual de 
Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia, em co-
mum acordo, após reunião e delibera-
ção conjunta,

1 - Considerando o atual cenário 
político nacional, que mudou inesperada 
e radicalmente a conjuntura, levando o 
Brasil a incertezas das mais diversas no 
campo econômico, administrativo e so-
cial, exigindo ainda mais atenção e capa-
cidade de seus gestores;

2 - Considerando, em razão disso, 

a necessidade de dar continuidade, sem 
riscos de comprometimento do ritmo 
adotado, a um modelo administrativo 
que vem transformando a Paraíba, ape-
sar dos obstáculos impostos pela atual 
crise política e econômica pela qual en-
frenta o país;

3 - Considerando a importância da 
secretaria de Infra-Estrutura, Recursos 
Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tec-
nologia, que responde pela quase to-
talidade das principais ações adotadas 
pelo Governo do Estado, incluindo, entre 
outras, a construção de estradas, hos-
pitais e infraestrutura hídrica, exigindo o 
acompanhamento rigoroso da execução 
das obras em curso, tendo o companhei-
ro João Azevedo como seu principal res-
ponsável ao lado do governador Ricardo 
Coutinho, desde o planejamento do pro-
jeto até o trabalho de captação de re-
cursos junto ao governo federal e outras 
instituições financeiras;

4 - Considerando o caráter impres-
cindível do companheiro João Azevedo e 
sua disposição em se manter como secre-
tário da pasta mais estratégica da atual 

gestão estadual, contribuindo com o pro-
jeto administrativo em curso diante de um 
cenário de extrema fragilidade econômica 
e institucional, adiando sua participação 
num processo eleitoral;

5 - Considerando ainda que toda essa 
alteração da conjuntura nacional supõe 
a avaliação de outros perfis igualmente 
capazes de discutir, elaborar e defender 
junto à militância e, especialmente, à po-
pulação de João Pessoa os caminhos que 
devolvam a nossa cidade, capital de to-
dos os paraibanos, a esperança de voltar 
a crescer de verdade, sem maquiagens ou 
demagogia política, resgatando os pilares 
da efetiva participação popular, igualdade 
social e desenvolvimento de João Pessoa;

Resolvem:
Abrir discussão interna sobre a 

substituição do companheiro João Aze-
vedo Lins Filho na disputa eleitoral que 
se aproxima pela prefeitura municipal 
de João Pessoa por um novo nome a 
ser colocado pelo partido à disposição 
da população pessoense nas eleições 
deste ano.

João Azevedo abre mão de sair 
candidato a prefeito da capital

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO ESTADO

Trabalho intenso desenvolvido à frente da Secretaria de Estado foi principal fator motivador para a decisão de João

A Procuradoria Regio-
nal Eleitoral na Paraíba 
(PRE-PB) requer a prisão 
dos responsáveis pelo Jor-
nal dos Municípios, que 
teria circulado irregular-
mente durante as eleições 
de 2014. De acordo com 
João Bernardo Silva, pro-
curador do Ministério Pú-
blico Federal na Paraíba 
(MPF-PB) que atua no Tri-
bunal Regional Eleitoral 
(TRE), Paola Germano de 
Farias e Wanderly Farias 
de Souza praticaram crime 
de desobediência por não 
atenderem mandados de 
intimação para, entre ou-
tras informações, prestar 
contas acerca de tiragem 
do impresso nos anos elei-
toral, pré-eleitoral e pós-

-eleitoral. A pena prevista 
no Código Eleitoral para 
caso de desobediência é 
de detenção de três meses 
a um ano, mais pagamento 
de multa.

O mandado de intima-
ção descumprido por Paola 
e Wanderly foi expedido em 
razão da ação de investiga-
ção judicial eleitoral (Aije) 
interposta pela coligação 
“A Força do Trabalho” e o 
então candidato e atual 
governador Ricardo Viei-
ra Coutinho, contra Cássio 
Rodrigues da Cunha Lima, 
Ruy Manuel Carneiro Bar-
bosa de Aça Belchior, can-
didato a vice de Cássio, e 
Wanderly Farias de Souza.

No entendimento da 
coligação “A Força do Tra-

balho”, o jornal circulou 
em favor da candidatura de 
Cássio Cunha Lima e contra 
Ricardo Coutinho, o que ca-
racteriza crime eleitoral.

Responsáveis por jornal irregular 
têm prisão requerida pela PRE

CRIME ELEITORAL EM 2014 Parlamentares 
devem servir à 
população, diz 
Renato Martins

Na sessão de ontem  na 
Câmara Municipal de João Pes-
soa (CMJP), o vereador Renato 
Martins (PSB) falou sobre os 
embates ocorridos recente-
mente no Legislativo munici-
pal. O líder oposicionista afir-
mou que há demonstrações 
de que os políticos não estão 
servindo ao povo. “Isso tem ge-
rado as tensões”, disse.

Renato lembrou que, nes-
se mês, os brasileiros assisti-
ram a uma votação em que, 
segundo ele, prevaleceram os 
interesses daqueles que ocu-
pam cargos no Congresso Na-
cional. O vereador relacionou a 
situação do País com a realida-
de da capital e assegurou que 
há indícios de que o Legislativo 
pessoense está se pautando 
conforme o que determina o 
Executivo Municipal. 

FOTO: Ortilo Antônio

Para o vereador Ra-
oni Mendes, o relatório 
da CGU é claro e fala 
em superfaturamento 
da obra. “Se o relatório 
da CGU diz que a Cai-
xa Econômica é apenas 
ofício para o Ministério 
das Cidades e que não 
tem competência para 
investigar a obra, ele 
coloca pra baixo todas 
as informações nos do-
cumentos apresentados 
pela bancada do pre-
feito Cartaxo na última 
segunda-feira”.

Raoni Mendes ago-
ra quer confrontar os 
relatórios da Caixa Eco-
nômica Federal com o 
relatório da CGU. Ele 
quer chamar os au-
ditores da CGU e os 
funcionários da Caixa 
para a Câmara a fim de 
confrontar as duas opi-
niões. “Qual é o medo, 
qual é o receio?”, in-
daga o vereador Raoni 
sobre a obra do Parque 
Solon de Lucena que, 
segundo ele suspeita, 
teria gerado o desvio 
de aproximadamente 
R$ 10 milhões.

Despreocupado
O líder do gover-

no na Câmara, verea-
dor Marco Antônio, 
fez questão de dizer 
que a CGU já fez o 
relatório que apon-
tou conformidades, 
e que outras coisas já 
foram seguidas pela 
Prefeitura, que tem 
respeito total pelo 
relatório da CGU. 
“Não adianta a opo-
sição tentar jogar os 
vereadores contra a 
CGU porque isso não 
vai colar, uma vez 
que existe um grande 
respeito nosso pelo 
órgão. A Caixa Eco-
nômica fez um ofício 
para o Ministério das 
Cidades fazendo um 
contraponto de algu-
mas coisas que foram 
apontadas e agora 
todo o trâmite está 
na competência do 
Ministério das Cida-
des e posteriormente 
no Tribunal de Contas 
da União”, disse Mar-
co Antônio afirman-
do que isso já não 
preocupa mais.

Indício de superfaturamento

O mandado 
de intimação 
descumprido 
por Paola e 
Wanderly foi 
expedido em 
razão da ação 
de investigação 
judicial eleitoral



Polícia frustra assalto 
aos Correios, prende os 
bandidos e libera reféns 
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Ciclistas também reclamam 
da falta de respeito de 
alguns motoristas 

Carros utilizam ciclovias de JP
estaCionamento indevido

João Pessoa dispõe atual-
mente de 60 km de malha ci-
cloviária, mas a maior reclama-
ção dos ciclistas é que não há 
sinalização devida em alguns 
pontos, além da falta de edu-
cação dos motoristas que bu-
zinam e se aproximam demais 
das bicicletas. Em locais próxi-
mos ao Restaurante Popular de 
Mangabeira ou Hospital do Va-
lentina, comerciantes e a popu-
lação em geral fazem do espaço 
uma área para estacionamento, 
prejudicando a passagem dos 
ciclistas e colocando suas vidas 
em risco.

Outro fato que pode con-
fundir é a utilização da faixa 
exclusiva de ônibus pelos ciclis-
tas. O ciclista e representante 
do grupo Pedal Jampa, André 
Nascimento, passou por um 
momento de sufoco por cau-
sa de um motorista de ônibus 
na Avenida Epitácio Pessoa no 
último domingo (24). "Do Em-
presarial Epitácio Pessoa até o 
Supermercado Bompreço ele 
ficou buzinando e se aproxi-
mando da traseira da minha 
bicicleta com freadas bruscas. 
Quando parei na calçada ele 
também parou o ônibus e veio 
até a mim com palavras de bai-
xo calão", lamentou.

No Código de Trânsito 
Brasileiro está previsto que o 
ciclista deve utilizar a faixa da 
direita, mesmo que ela venha 
a se tornar exclusiva para ôni-
bus. Essa medida foi tomada 
para garantir a segurança e 
evitar acidentes. Já na situação 
em que a população utiliza a 
ciclovia para estacionamento, 
André garante ser um enorme 
problema para quem deseja 
trafegar com segurança.

Segundo ele, faltam cam-
panhas de conscientização dos 
órgãos para que essas situa-
ções constrangedoras sejam 
evitadas. Denúncias junto à 
Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob) são feitas e multas são 
aplicadas, mas apesar disso, 

Foto: Edson Matos

comerciantes e motoristas 
continuam a utilizar a via 
como estacionamento.

Semob
De acordo com a Semob, 

em 2015 foram realizadas 27 
notificações por estaciona-
mento em ciclovia ou ciclo-
faixa. A prioridade do órgão 
é orientar os condutores a 
retirarem os veículos do local 
irregular. Quanto ao uso da 
faixa da direita pelos ciclistas, 
o acontecimento com André 
despertou uma ação no portal 
e nas redes sociais para expli-
car a utilização da faixa. O su-
perintendente da Semob, Car-
los Batinga, lembra que o CTB 
define o seguinte: veículos de 
maior porte serão sempre res-
ponsáveis pela segurança dos 
menores e, em especial, todos 
devem garantir a segurança 
dos pedestres e ciclistas. 

André Nascimento e seus colegas de ciclismo do grupo Pedal Jampa não esperam por cam-
panhas e decidem realizar todo mês um café da manhã com caráter educativo. Devido ao 
acontecimento de domingo na Epitácio Pessoa, o grupo realizou um café da manhã especial 
no local próximo ao ocorrido, incluindo motoristas e passageiros dos ônibus. Também fo-
ram distribuídos adesivos para reforçar a ação.

Passeio ciclístico
No próximo domingo (1º) vai acontecer o 1º Passeio Ciclístico Beneficente do BPTran, 
dando início ao mês de conscientização no trânsito e comemorando o Dia do Trabalhador. 
Alimentos não perecíveis serão arrecadados. Cada participante poderá doar dois quilos de 
alimentos, que serão distribuídos às entidades carentes. A concentração será às 7h, na 
Praça da Independência, em João Pessoa.

Lei
O Artigo 181 do CTB diz que estacionar no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, 
sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros cen-
trais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público 
resulta em:
Infração grave – (R$ 127,69).
Pontos – 5 pontos.
Penalidade – multa.
Medida administrativa – remoção do veículo.
O Artigo 170 do CTB diz que dirigir ameaçando a vida de pedestres, ciclistas e outros veí-
culos resulta em:
Infração – gravíssima (R$ 191,54).
Pontos – 7 pontos.
Penalidade – multa e suspensão do direito de dirigir.
Medida administrativa – retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.

Denuncie
Os usuários podem ligar para a Semob por meio do telefone 0800 281 1518 (fixo), 3218-
9330 (das 8h às 14h) ou pelo 3218-9310 (Terminal de Integração) para que a fiscalização 
seja feita em tempo real e as devidas providências sejam tomadas.

Saiba mais

Comerciantes e população em geral muitas vezes usam área exclusiva como estacionamento, prejudicando a passagem dos ciclistas e colocando suas vidas em risco

A Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Semob-
-JP) iniciou a instalação de 200 
abrigos novos nos pontos de em-
barque e desembarque de linhas 
de ônibus urbano na capital. Esses 
equipamentos serão distribuídos 
em toda a cidade, priorizando os 
pontos de parada que ainda não 
tinham o abrigo, mas também 
substituindo os mais antigos.

Desde segunda-feira (25), 
os bairros Rangel, João Paulo II, 

Torre, Timbó, Bancários, Jacara-
pé e Penha estão recebendo os 
primeiros dez abrigos. As equi-
pes da Divisão de Sistema Viário 
(DSV) da Semob estão realizan-
do a instalação nos locais defi-
nidos pela Diretoria de Opera-
ções (Diope), com base em um 
levantamento prévio da Semob, 
bem como solicitações de usu-
ários do transporte coletivo. A 
estimativa é que ainda neste 
primeiro semestre todos os 200 

abrigos estejam instalados.
“É fundamental proporcionar 

melhores condições de conforto 
aos que utilizam o transporte co-
letivo na nossa cidade, pois assim 
incentivamos o uso do ônibus ao 
invés do veículo particular, me-
lhorando a qualidade de vida 
da população com a redução da 
frota circulante. Esse é o compro-
misso da prefeitura com a nossa 
população”, disse o superinten-
dente da Semob, Carlos Batinga.    

200 novos abrigos começam a ser 
instalados nas paradas de ônibus

em JoÃo Pessoa

A Polícia Ambiental 
capturou seis jacarés na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa da última sexta-feira 
(22) até ontem. Nesta sema-
na, foram três: em Bayeux e 
nos bairros de Quadramares 
e Alto do Mateus, na capital. 
Mais três casos foram regis-
trados na semana passada, 
em Mandacaru, Tambiá e 
Cruz das Armas. 

O habitat natural des-
ses animais é em ambientes 
aquáticos e com o aumento 
inesperado das chuvas e dos 
alagamentos eles percorrem 
a cidade como se fosse o lo-
cal deles, aumentando a pro-
babilidade de surpreende-
rem os moradores com sua 
presença. Geralmente eles 

invadem as casas que se en-
contram em locais próximos 
das matas e dos rios.  

A Polícia Ambiental 
alerta que como os jacarés 
são animais silvestres e pe-
rigosos não é recomendado 
a tentativa de capturá-los, 
pois quando esses répteis 
se sentem ameaçados eles 
tendem a ficar mais agres-
sivos. Segundo informações 
da Polícia Ambiental, o jaca-
ré é um predador natural, a 
mordida dele tem uma for-
ça muito grande, podendo 
machucar gravemente uma 
pessoa a ponto de precisar 
amputar um membro, de-
pendendo do tamanho do 
jacaré. Em caso do morador 
encontrá-lo é necessário 
que ele ligue para o 190 in-
formando sobre o animal e a 
sua localização. 

Quando solicitada, a Po-
lícia Ambiental encaminha o 
animal para as viaturas, to-
mando os devidos cuidados e 
utilizando materiais específi-
cos e adequados para a cap-
tura deles. Logo após, eles 
são levados para o Centro de 
Triagem de Animais Silves-
tres (Cetas), onde são exa-
minados por um veterinário 
para observar se há algum 
ferimento. Caso tenha, esses 
animais são cuidados até que 
eles estejam em boas condi-
ções para serem recolocados 
em seu ambiente natural. 

Maltratar esses animais 
é crime, de acordo com a lei 
nº 1614, e a pessoa que co-
meter essa agressão pode 
pagar uma multa de R$ 500 
a R$ 3 mil, dependendo se o 
animal corre risco de extin-
ção e se é silvestre. 

Polícia Ambiental captura 
6 jacarés em áreas urbanas

FoRa do HaBitat Hemocentro 
capacita agentes 
de saúde para 
captar doadores 

O Hemocentro da Para-
íba deu início ao II Curso de 
Sensibilização para Captação 
de Doadores de Sangue para 
Agentes Comunitários de 
Saúde de João Pessoa, com o 
objetivo de formar agentes 
multiplicadores capacitados 
para encaminhar e orientar a 
população a respeito da doa-
ção de sangue, doação de me-
dula e coagulopatias.

A programação conta com 
palestra das assistentes sociais 
sobre o ciclo do sangue, proces-
samento e distribuição, hemor-
rede, com foco para formas de 
captação de doadores. Além das 
palestras, os agentes comunitá-
rios fizeram o Hemotur, acom-
panhados das assistentes so-
ciais para conhecer os setores e 
o funcionamento da instituição.

O curso de sensibilização 
contempla os cinco distritos sa-
nitários de saúde do município.

Janielle Ventura
Especial para A União

Ana Raquel
Especial para A União
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Polícia frustra assalto aos Correios, 
prende os bandidos e libera reféns
Tentativa de assalto 
aconteceu ontem em  
Cruz das Armas, na capital

FotoS: Evandro Pereira

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Após uma negociação  
que durou cerca de duas ho-
ras, a polícia evitou um assal-
to à agência dos Correios, lo-
calizada na Avenida Cruz das 
Armas, em João Pessoa. Os 
três assaltantes foram presos 
e levados para a Delegacia de 
Crimes contra o Patrimônio 
da Polícia Federal, em Cabe-
delo, junto com as quatro ar-
mas aprendidas, sendo uma 
do vigilante da agência. Pelo 
menos 15 pessoas que esta-
vam mantidas reféns, entre 
clientes e funcionários, in-
clusive o vigilante, foram li-
berados, entre elas uma mu-
lher de 70 anos. 

Todos foram colocados 
em um estabelecimento co-
mercial, atendidos pelos pa-
ramédicos do Samu e do Cor-
po de Bombeiros e depois 
levados para a sede da PF 
para serem ouvidos. Existe a 
informação de que um quar-
to integrante da quadrilha 
conseguiu fugir.

Os três assaltantes pre-
sos foram identificados como 
Rafael Bruno Lopes, 26 anos; 
Ítalo Barros da Trindade (o 
Gordo), de 31, e Francisco 
Adriano Gomes Avelino, de 26 
anos. Segundo informações 
levantadas pela Polícia Fede-
ral, o trio é apontado como 
integrantes de uma quadrilha 
responsável por vários assal-
tos a bancos, casas lotéricas 
e agências dos Correios. É 
atribuído aos três acusados o 
envolvimento em pelo menos 
16 assaltos.

A tentativa de assalto co-
meçou por volta das 8h30 de 
ontem, logo após a abertura 
da agência. Pelo menos três 
bandidos entraram, rende-
ram o único vigilante, clientes 
e os funcionários. Naquele 
momento, uma guarnição da 
Polícia Militar passava pelo 
local e os policiais notaram 
uma movimentação estranha 
e resolveram verificar o que 
ocorria, quando descobriram 
que se tratava de assalto.

Imediatamente o Cen-
tro Integrado de Operações 
(Ciop) acionou outras guarni-
ções da PM que foram para o 
local e isolaram para o início 
das negociações. O trabalho 
foi coordenado pelo tenente 
Ítalo Santana, e os primei-
ros reféns foram liberados. O 

Grupamento de Ações Táticas 
Especiais (Gate) também foi 
acionado e deu continuidade 
às negociações com o major 
Otávio Ferreira.

Durante as negociações, 
já com a presença de um de-
legado da Polícia Federal, os 
bandidos condicionaram para 

a rendição a presença da Co-
missão de Direitos Humanos 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil, da Polícia Federal e da 
imprensa. “Para preservar a 
integridade física dos reféns 
e deles próprios, foram aten-
didas as exigências”, disse o 
tenente Ítalo Santana.

A partir da negociação, 
os primeiros reféns foram 
liberados, inicialmente os 
mais idosos, e depois as de-
mais pessoas que estavam 
dentro da agência dos Cor-
reios. Em seguida, os ban-
didos deixaram o local com 
as mãos para cima e entre-

gando as armas. O coronel 
Lívio Delgado, comandante 
do Policiamento Metropoli-
tano, disse que foram impor-
tantes as negociações feitas 
pelo major Aloísio Ferreira, 
do Bope, acompanhado do 
tenente Santana e de um de-
legado da Polícia Federal.

Esta foi a terceira ação dos ban-
didos na agência dos Correios de 
Cruz das Armas. No dia 6 de janeiro 
deste ano, três homens invadiram o 
local por volta das 9h30 e renderam 
todos que estavam no local, inclusi-
ve o vigilante. Apenas um deles es-
tava armado.

Nesse assalto os bandidos leva-
ram cerca de R$ 150 mil em dinheiro 
e a moto do gerente. A polícia rea-
lizou diligências, conseguindo recu-
perar o veículo. Segundo a polícia, 
os homens abordaram o gerente e 
seguiram com ele para o cofre, de 
onde levaram todo o dinheiro.

O outro assalto aconteceu no dia 
23 de fevereiro, sendo praticado por 
três homens, sendo que um deles, o 
“Gordo”, também estava na ação de 
ontem. Desta vez, não foi divulgado 
o valor levado pelos bandidos.

Francisco Flávio, o “Gordo”, 
que participou da tentativa de 
assalto em Cruz das Armas, foi 
identificado como um dos parti-
cipantes do roubo ocorrido em 
Juarez Távora no dia 23 do mês 
passado, quando o gerente da 
agência foi levado como refém.

Demonstrando muita ousa-
dia, os ladrões fugiram na via-
tura da Polícia Militar, que foi 
abandonada na BR-230. Desde 
então os órgãos policiais passa-
ram a diligenciar, inclusive com 
as identificações dos assaltantes.

Segundo o coronel Lívio 
Delgado, os bandidos que agi-
ram ontem são bastante expe-
rientes, fugitivos de presídios do 
Rio Grande do Norte e um deles 
também já havia escapado de 
um presídio em Paulo Afonso. 

Policiamento
O comerciante Ilmar Vas-

concelos, que fica na esquina 
próximo a agência dos Correios 
e que cedeu seu estabelecimen-
to para que as equipes do Samu 
e do Corpo de Bombeiros aten-
dessem os reféns liberados, dis-
se que não entende porque os 
bandidos gostam de agir naque-
la rua, pois é bem policiada.

Além da agência dos Cor-
reios, nas imediações também 
existem agências dos bancos 
do Brasil, Itaú, Bradesco, Pague 
Fácil, Lotérica, Caixa Econômica 
e Santander. Também existem 
vários estabelecimentos comer-
ciais. Ilmar reconhece que os 
bandidos são muito ousados. “A 
presença da polícia aqui é cons-
tante”, comemora.

Trio teria assaltado a mesma agência duas vezes este ano

FotoS: Cláudio Góes

Grupamento de Ações Táticas Especiais (Gate) também foi acionado para participar das negociações, que teve a presença de um delegado da Polícia Federal

Os acusados de seques-
trar o proprietário de um 
posto de combustíveis de 
Campina Grande foram iden-
tificados ontem por policiais 
da Delegacia de Roubos e 
Furtos. O sequestro ocorreu 
na tarde do dia 20 deste mês.

Ontem de manhã, o de-
legado Cristiano Santana, da 
DRF, apresentou à imprensa 
dados pessoais e fotografias 
dos acusados do sequestro. 
Trata-se de Henrique da Silva 
Santana, 23 anos, conhecido 
como “Gordo”, paraibano, que 
viveu alguns anos entre Ca-
maçari e Salvador, na Bahia; 
e Jonathan Montenegro, 19, 
natural de Campina Grande, 
conhecido como Jones.

Durante entrevista, o 

Acusados de sequestro são identificados
camPina grande

Chico José
chicodocrato@gmail.com

delegado Cristiano Santana 
esclareceu todos os detalhes 
do sequestro e repassou aos 
jornalistas fotos e dados pes-
soais dos acusados, que ain-
da estão sendo procurados 
pela Polícia Civil.

O sequestro do empre-
sário ocorreu nas proximi-
dades do sítio Cardoso, mu-

nicípio de Alagoa Nova, no 
momento em que ele chega-
va à propriedade. De acordo 
com testemunhas, a vítima 
foi retirada de seu veículo, 
uma picape, e levada no carro 
dos sequestradores.

A Polícia Civil infor-
mou que na noite do dia 20, 
os criminosos entraram em 

contato com os familiares 
da vítima. Depois de várias 
negociações, a família do em-
presário concordou em pa-
gar R$ 10 mil e em seguida o 
sequestrado foi libertado. A 
picape Triton de placas OXO 
6789, pertencente ao empre-
sário, ainda está em poder 
dos sequestradores.

Jonathan Montenegro e Henrique da Silva Santana Delegado Cristiano Santana, da DRF

“Gordo” posa com dinheiro roubado

A Polícia Civil, por meio 
de uma ação da Delegacia de 
Crimes contra a Infância e Ju-
ventude, prendeu ontem, em 
João Pessoa, Jordaney Gomes 
Ferreira, 24 anos, suspeito de 
agredir fisicamente e de forma 
continuada a companheira, de 
17 anos. De acordo com a po-
lícia, o homem estava sob li-
berdade condicional por porte 
ilegal de arma de fogo e ainda 
descumpriu medida protetiva 
em benefício da adolescen-
te, pela prática de violência 
doméstica. “Ele foi preso no 
bairro João Paulo II, na casa de 
familiares, onde estava se es-
condendo. A denúncia sobre a 
violência foi feita pela família 
da adolescente à Polícia Civil, 
que iniciou os procedimentos 
necessários para o flagrante. A 

jovem apresenta hematomas 
e registrou que as agressões 
físicas e psicológicas eram 
constantes. Ainda contou que 
ficava trancada dentro de casa 
e que não só ela como a família 
era ameaçada de morte”, expli-
cou a delegada Graça Moraes, 
acrescentando que a adoles-
cente e Jordaney têm uma filha 
de menos de um ano e se rela-
cionam há pelo menos dois.

A delegada da 1ª Seccio-
nal, Emília Ferraz, disse que o 
preso também é investigado 
por assaltos. “ Agressões como 
essas merecem uma resposta 
rápida das forças de segurança 
e prisão dos suspeitos, a exem-
plo deste caso. Por isso, é ne-
cessário o registro na unidade 
policial ou denúncia por meio 
do 197, cuja ligação é gratuita”.

Suspeito de agredir 
companheira é preso

VioLÊncia domÉStica

Procurados
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Centro da Juventude e Ginásio de 
Mangabeira estão abandonados
Vereador Fuba denuncia 
que equipamentos foram 
esquecidos pela prefeitura

No último sábado, 23, o 
bairro de Mangabeira com-
pletou 33 anos de existência, 
e ontem o vereador Fuba des-
tacou que na lista de obras 
que o prefeito Luciano Carta-
xo disse que está entregando 
para a população do bairro 
faltou dizer o que aconteceu 
com a reforma do Centro da 
Juventude Ylton Veloso Filho 
e do Ginásio de Esportes Her-
mes Taurino.

“Estive em Mangabeira 
no último sábado e apro-
veitei para andar um pouco 
pelo bairro. Interessante 
que há alguns metros da 
praça onde o prefeito estava 
comemorando o aniversário 
do bairro, e fazendo um dis-
curso bem bonito, fica loca-
lizado o Centro da Juventu-
de Ylton Veloso Filho. Para 
quem não sabe, a prefeitura 
prometeu reformar o local, 
mas o que temos hoje é ape-
nas uma placa informando 
o serviço que será feito, po-
rém, com o prazo de entrega 
apagado”, disse.

O parlamentar acres-
centou ainda que no local, 
além de entulhos e muito 
lixo, ratos mortos eram en-
contrados em vários locais 
do terreno. “Naquele espa-
ço tivemos a constatação 
de vários problemas: a pre-
feitura não cumpre o que 
promete, a prefeitura não 
se preocupa com a situa-
ção dos jovens do bairro de 
Mangabeira, e a prefeitu-
ra não faz nem o trabalho 
de limpeza do local. Nem a 
Emlur funciona, e isso já é 
um problema de saúde pú-
blica. Aqui temos acúmulo 
de lixo e pelos ratos que vi 
imagino como vivem as pes-
soas que residem perto do 
Centro da Juventude.”

No caso do Ginásio de 
Esportes Hermes Taurino a 
situação não foi muito dife-
rente. Fuba destacou que o 
abandono dos prédios tam-
bém é um problema para a 
segurança dos moradores. 
“Quando se tem dois prédios 
abandonados desse jeito, 
com acesso fácil e sem ne-
nhuma segurança para im-
pedir a entrada de pessoas, 
com certeza teremos uma si-
tuação de perigo. Além de se-
rem locais ideais para o con-
sumo de drogas, o Ginásio 
e o Centro também podem 
servir para outros tipos de 
crime. A prefeitura não tem 
noção do risco que mulheres, 
homens, crianças e jovens 
estão passando”.

Finalizando, o vereador 
colocou que esses equipa-
mentos fazem muita falta na 
formação dos jovens do bair-
ro. “Aqueles espaços deve-
riam estar cheios de crianças 
e jovens praticando algum 
tipo de esporte, participando 
de oficinas de música, dan-
ça e artes plásticas, tendo 
acesso a livros, aprendendo 
alguma atividade que ajude 
no seu crescimento como ci-
dadão, mas não, esses jovens 
e essas crianças foram aban-
donadas por uma gestão que 
fala muito em trabalho, mas 
esquece de executá-lo”.

Foto: Secom-PB

Dani Rabelo
Especial para A União

Ginásio de Esportes Hermes Taurino está em reforma e datas de início e de previsão de conclusão da obra foram apagadas da placa

A Secretaria de Estado da Edu-
cação (SEE) prorrogou as inscrições 
para os prêmios Escola de Valor e 
Mestres da Educação até as 23h59 
da próxima quarta-feira (4). Proble-
mas técnicos no sistema de inscrição 
motivaram a prorrogação.

Nos últimos cinco anos, os Prê-
mios Escola de Valor e Mestres da 
Educação contemplaram 57.785 ser-
vidores, entre professores e demais 
profissionais de educação. Ao todo, 
foram investidos R$ 103.673.132,58.

Os prêmios estão na 6ª edi-
ção e visam fomentar, selecionar, 
valorizar e premiar as práticas pe-
dagógicas e experiências adminis-
trativas que, comprovadamente, 
tenham alcançado sucesso no en-
frentamento dos desafios no pro-
cesso ensino-aprendizagem.

O Prêmio Escola de Valor con-
templa com o 14º salário todos os 
funcionários das escolas premia-
das: gestores, técnicos, merendei-
ras, professores, porteiros, vigias 
entre outros. 

Já o Prêmio Mestres da Edu-
cação possibilita que professores 
com projetos premiados sejam be-
neficiados com o 14º salário. Caso 

estes professores estejam lotados 
em escolas já contempladas com o 
Prêmio Escola de Valor, eles tam-
bém receberão o 15º salário. 

Para serem contemplados, os 
projetos inscritos precisam aten-
der aos critérios previstos no edi-
tal e atingir pontuação mínima 
igual a 7,0 (sete).

Escola de Valor
O Prêmio Escola de Valor esta-

belece como critérios para seleção a 
apresentação de quatro instrumen-
tos que deverão fazer referência às 
diversas dimensões da Gestão Esco-
lar: Projeto de Intervenção Pedagó-
gica; Relatório de Execução do pro-
jeto; Documentos comprobatórios 
e Autoavaliação com justificativa. 
Todas as escolas da rede pública es-
tadual de Educação Básica podem 
participar desde que preencham os 
requisitos presentes no edital.

A inscrição para o prêmio é 
feita pelo site da SEE (www.pa-
raiba.pb.gov.br/educacao), exclu-
sivamente por meio do preenchi-
mento do formulário eletrônico e 
envio do Projeto de Intervenção 
Pedagógica. Este procedimento 

é condição indispensável para a 
emissão do comprovante com nú-
mero que identifica e confirma a 
inscrição da escola no prêmio.

Mestres da Educação
O Prêmio Mestres da Educação 

terá como critérios para seleção 
a apresentação de quatro instru-
mentos que deverão fazer referên-
cia a boas práticas docentes frente 
aos desafios do processo de ensino 
e aprendizagem e que possibilitam 
o sucesso escolar dos estudantes. 
São elas: Projeto do professor; Re-
latório de execução do projeto; 
Documentos comprobatórios e Au-
toavaliação com justificativa.

Os professores em efetivo exer-
cício de suas funções, com carga ho-
rária de sala de aula registrada no 
Sistema de Acompanhamento de 
Pessoal – SAP e lotados nas escolas 
estaduais, estão aptos a se inscrever 
e concorrer ao prêmio. A inscrição 
ocorrerá também pelo site da SEE 
(www.paraiba.pb.gov.br/educacao), 
exclusivamente por meio de preen-
chimento de formulário eletrônico e 
envio do projeto do professor a ser 
desenvolvido no ano de 2016.

Prêmios têm inscrições prorrogadas
MEStRES DA EDUCAÇÃo E ESCoLA DE VALoR

MPPB constata 
falta de material 
em unidades de 
saúde de Bayeux

A Promotoria da Saúde de 
Bayeux e o Conselho Regional 
de Enfermagem (Coren) fisca-
lizaram ontem três unidades 
básicas de saúde (UBS) de Ba-
yeux e constataram diversas 
irregularidades, como falta de 
material básico, às vésperas da 
Campanha Nacional de Vacina-
ção H1N1, que se inicia no pró-
ximo sábado (30). A inspeção 
foi realizada pela promotora 
Fabiana Lobo e pela fiscal Gra-
ziela Pontes Ribeiro Cahú.

Segundo a promotora de 
Justiça Fabiana Lobo, na UBS 
Imaculada II, não há sabão lí-
quido, papel toalha, material 
para realizar curativo, balança 
para acompanhar pré-natal, 
água destilada, hipoclorito, ter-
mômetro, saco de lixo, luvas, 
algodão, álcool 70%, descar-
tex. Além disso, foi constatado 
que os resíduos sólidos conta-
minados estão sendo descar-
tados juntos com os resíduos 
comuns, os funcionários estão 
tendo que trazer de casa sacos 
para o lixo. A UBS não está apli-
cando vacina devido à falta de 
descartex. Já o exame citológi-
co não pode ser feito devido à 
falta de luvas. A unidade recebe 
em média da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Bayeux uma 
ou duas caixas, quando o ideal 
seriam oito caixas.

Já na UBS Imaculada III, 
não há lençol de papel para 
citológico, sabonete (cada pro-
fissional leva o seu), soro fisio-
lógico, gazes, teste biológico na 
autoclave, apenas um descar-
tex quase cheio. De acordo com 
Fabiana Lobo, a população não 
procura esta UBS para fazer 
curativos, pois há muito tempo 
esse procedimento não é feito 
devido a falta de material.

Na UBS Manguinhos, não 
são feitos testes rápidos (nem 
para HIV); faltam papel toalha,  
sabonete, gazes, água destilada, 
pomada para curativo. Também 
não tem teste na autoclave e 
o álcool em gel está vencido, a 
balança infantil não funciona e 
não tem termômetro.

Um projeto de pesquisa 
de produção de sementes de 
mandioca e macaxeira para 
distribuição com agricultores 
familiares paraibanos vem 
sendo executado pela Empre-
sa Estadual de Pesquisa Agro-
pecuária (Emepa) na Estação 
Experimental de Umbuzeiro. A 
meta é incentivar a retomada 
dessa atividade agrícola como 
forma de geração de renda, já 
que a cultura sofreu redução 
de sua área de plantio nos últi-
mos anos devido às prolonga-
das estiagens.

O presidente da Gestão 
Unificada Emepa/Interpa/Ema-
ter, Nivaldo Magalhães, lembrou 
que o objetivo é repassar para os 
agricultores familiares tecnolo-

gias agroecológicas sustentáveis 
que possam ser aproveitadas 
com sucesso. Serão multiplica-
dos genótipos produtivos e dis-
ponibilizadas técnicas de ferti-
lização dos solos, capacitação 
sobre manejo adequado das 
culturas e assistência técnica aos 
agricultores. 

Em novembro de 2015 foi 
realizado evento técnico sobre 
a Produção de Mandioca na 
Agricultura Familiar, na Esta-
ção Experimental de Umbuzei-
ro, com a participação de pes-
quisadores, técnicos agrícolas, 
agricultores e empresários. O 
coordenador do projeto, pes-
quisador da Emepa Élson dos 
Santos, que ministrou pales-
tras sobre manejo agroecoló-

gico sustentável e boas práti-
cas agrícolas para produção de 
materiais propagativos (mani-
vas-semente) de mandioca e 
macaxeira ou aipim, destacou 
que essa é uma das alternati-
vas para aumentar a lucrativi-
dade do produtor e contribuir 
para o fortalecimento da agri-
cultura familiar, com mais em-
prego e renda no meio rural.

Com o material de alta 
qualidade genética e fitossa-
nitária, o objetivo é proporcio-
nar a melhoria dos sistemas 
de produção e do agronegócio 
dessas culturas na Paraíba, e a 
preservação ambiental, prin-
cipalmente na Mata Paraibana 
e no Agreste, regiões propícias 
à produção. 

Emepa produz sementes para 
atender agricultores familiares

MANDIoCA E MACAXEIRA

A Secretaria de Desenvol-
vimento da Agropecuária e da 
Pesca já distribuiu de janeiro 
a abril 8 mil mudas de plantas 
nativas, medicinais e frutíferas. 
Os municípios beneficiados fo-
ram Remígio, Salgado de São 
Felix e Damião. Também rece-
beram mudas os assentamen-
tos Oziel Pereira e Alagamar.

A ação faz parte do Proje-
to Eco Produtivo, que contribui 
com a preservação das nascen-
tes e matas ciliares, respeitan-
do o bioma de cada região. “É 
um projeto que tem a partici-
pação direta das comunidades, 
por isso faz bem à natureza e às 
pessoas envolvidas”, disse o se-
cretário Rômulo Montenegro.

O gerente de produção 
agropecuária, Pedro Madruga, 

informa que as prefeituras e ci-
dadãos podem receber mudas 
gratuitamente para colaborar 
com o plantio. A distribuição 
é feita na sede do Parque de 
Exposição Henrique Vieira de 
Melo, na BR-230, na capital.  

A solicitação tem que ser 
feita por oficio endereçado ao 
gabinete do secretário Rômulo 
Montenegro. Há árvores frutí-
feras, medicinais, ornamentais 
e espécies nativas da Caatinga. 

“É uma boa iniciativa. Me 
interesso e ainda peço aos vi-
zinhos que plantem também, 
assim teremos uma cidade 
bem cuidada e arborizada”, 
disse José Cesário, morador do 
município de Damião, que re-
cebeu mudas de ipês amarelo, 
rosa e de pau-brasil.

Governo distribui 8 mil 
mudas de plantas nativas

PRoJEto ECoPRoDUtIVo



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de abril de 2016

Últimas
8
Margareth Diniz é reeleita para 
mandato de 4 anos na UFPB
Expectativa e ansiedade 
marcaram o segundo turno 
das eleições na instituição

A chapa 2, encabeçada 
pela atual reitora da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Margareth Diniz e 
Bernardina Freire (vice), 
venceu ontem, a eleição do 
segundo turno da institui-
ção com 53,90%. A chapa 1, 
formada pelo professor Luiz 
de Sousa Junior e Terezinha 
Domiciano Dantas Martins 
(vice), obteve 46,10%. Os re-
sultados foram apurados até 
as 23h30. Para finalizar fal-
tava apenas os votos dos pro-
fessores (0,4%), funcionários 
(0,1%) e alunos (3,1%). 

Muita expectativa, an-
siedade e conquista de votos 
marcaram, ontem, o segun-
do turno das eleições para a 
Reitoria da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB). Os 
candidatos Margareth Diniz 
e Luiz Júnior percorreram os 
pavimentos da instituição, na 
capital, a fim de mudar o qua-
dro de abstenção do primeiro 

turno, onde 70% dos eleitores 
não compareceram às urnas 
ou votaram nulos e brancos. 
O pleito teve início às 8h e se 
prolongou até as 21h. Os can-
didatos falaram sobre suas 
metas para a próxima gestão e 
enfatizaram que dar continui-
dade às obras que estão para-
das é prioridade.

Os concorrentes chega-
ram pela manhã, antes do iní-
cio das votações e em alguns 
momentos foram acolhidos 
pelos eleitores, apesar de 
alguns estudantes demons-
trarem insatisfação com o re-
sultado do primeiro turno e 
estarem em dúvida na escolha 
do candidato.

De acordo com a uni-
versitária do primeiro pe-
ríodo do curso de Ciências 
Contábeis, Isadora Cristina, 
nenhum dos concorrentes 
tinha credibilidade para as-
sumir o cargo de reitor.

Apesar das críticas e in-
satisfações de uma parcela 
da comunidade estudantil, 
os candidatos se mantiveram 
tranquilos e prosseguiram fo-
cados em esclarecer dúvidas e 
propagar suas ideias.

Margareth, que liderou a 
chapa dois, disse que o obje-

tivo é consolidar os avanços 
da sua atual gestão e entregar 
as obras que ficaram inaca-
badas no primeiro mandato. 
“Vamos avançar no alicerce 
que já fizemos e entregar à co-
munidade acadêmica as obras 
inacabadas. Realizar a revisão 
do Estatuto da Universidade, 
avançar na internacionaliza-
ção, construir outras residên-
cias, os refeitórios do Campus 
de Mangabeira e da Unidade 
de Santa Rita, viabilizar o res-
taurante universitário para os 
outros estudantes que não es-
tão dentro do perfil do PNAS, 
que é o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil, para os 
servidores técnicos e profes-
sores, e, consolidar os avanços 
que nós já fizemos na primeira 
gestão”, afirmou. 

A candidata a reelei-
ção estava confiante. “Tinha 
certeza que a Universidade 
iria dizer sim aos avanços e 
construções de tudo que já 
foi feito”, concluiu.

O professor Luiz Junior, 
opositor que encabeçou a 
chapa um, também citou as 
obras inacabadas e ressaltou 
outras metas, como garantir a 
permanência dos estudantes 
na Universidade e melhorar a 

estrutura física da instituição. 
“Fundamentalmente, concluir 
todas as 56 obras inacabadas 
era uma prioridade. A nossa 
segunda meta seria fazer uma 
descentralização orçamentá-
ria e administrativa, pois es-
tamos muito engessados do 
ponto de vista normativo e 
precisamos, inclusive, fazer-
mos uma estatuinte para rea-
lizarmos um reordenamento. 
Ver a questão da iluminação, 
conectividade, acessibilida-
de, arruamento, segurança e 
parte elétrica. Melhorar a as-
sistência estudantil seria fun-
damental para garantir a per-
manência dos nossos alunos 
na Universidade, pois a taxa de 
evasão é muito alta e sabemos 
que com assistência estudantil 
essa taxa de retenção vai dimi-
nuir bastante”, explicou.

Durante a apuração, Luiz 
Junior ainda afirmava está 
seguro da vitória. “Eu estava 
muito confiante e achava que 
a Universidade iria respon-
der ao sentido da mudança. 
Já no primeiro turno as três 
chapas de oposição soma-
ram quase 54% dos votos e 
eu acreditava que isso signi-
ficaria já uma rejeição à ges-
tão atual,” completou.

Adrizzia Silva
Especial para A União

Margareth Diniz disse que vai consolidar os avanços da sua gestão

FOTO: Evandro Pereira

Cadastro de diploma 
contra as fraudes

O Ministério da Educação (MEC) 
vai colocar no ar, em maio, na internet, 
o Cadastro Nacional dos Concluintes 
(CNC). Todos os estudantes que con-
cluirem o Ensino Superior deverão 
preencher os dados no portal. Com as 
informações, será possível ter o regis-
tro de todos aqueles que se formaram 
e obtiveram o diploma universitário 
e acompanhar a carreira dos recém-
formados, ajudando em pesquisas e 
avaliações. “O portal vai ajudar a com-
bater a fraude. Se o diploma estiver no 
cadastro, é verdadeiro, certificado pelo 
MEC. Se não, o diploma é falso”, disse 
ontem, em entrevista coletiva, o mi-
nistro da Educação, Aloizio Mercadante.

Cerest-PB promove 
circuito de atividades

O Centro de Referência Estadual 
de Saúde do Trabalhador da Paraíba 
(Cerest-PB), da Secretaria de Estado 
da Saúde (Ses), promove, hoje, o Cir-
cuito de Saúde, Cultura e Direitos dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras, evento 
alusivo ao Dia Mundial em Memória às 
Vítimas de Acidentes e Adoecimento 
no Trabalho. A ação será no Espaço 
Cultural, na capital, das 8h às 16h, e 
oferecerá diversos serviços de saúde; 
emissão de documentos; cadastro em 
programa social; informações previ-
denciárias, trabalhistas e atrações cul-
turais.  Os participantes são catadores 
de lixo reciclável; motoboys; ambulan-
tes e trabalhadores em geral.  

Aula de campo em 
minas e garimpos

Os alunos do curso de minera-
ção da Escola Estadual Padre Jerônimo 
Lauwen, da cidade de Santa Luzia, 
acompanhados pelos professores An-
tônio de Pádua Sobrinho, Clóvis Junior 
e Fabrício Olegário, participaram de 
uma aula de campo realizada em mi-
nas e garimpos da região onde ocorre 
a exploração de quartzito. A aula en-
volveu as disciplinas de Planejamento 
de Minas, Segurança do Trabalho, Tra-
tamento de Minérios, Geologia, Ser-
viços e Equipamentos de Mineração, 
Topografia e Geoprocessamento.  Na 
ocasião, os alunos puderam entender 
todo o processo de mineração.

A tocha olímpica foi en-
tregue oficialmente ontem 
às mãos do Comitê Organi-
zador dos Jogos Rio 2016, 
em cerimônia realizada no 
Estádio Panatenaico, em 
Atenas, arena da primeira 
Olimpíada da era moderna, 

em 1896. A tocha foi recebi-
da pelo presidente do comitê, 
Carlos Arthur Nuzman.

A tocha foi acesa sema-
na passada e fez um giro por 
várias cidades gregas até ser 
recebida pelo comitê. Antes 
de chegar ao Brasil, ela fará 
uma parada na Suíça, onde 
será exibida em uma cerimô-
nia em Genebra, amanhã, e no 

Museu Olímpico de Lausan-
ne. A tocha olímpica fará um 
giro de três meses pelo Brasil, 
antes de chegar ao Estádio do 
Maracanã, no dia 5 de agos-
to, para a cerimônia de aber-
tura dos Jogos Olímpicos. A 
jornada do símbolo olímpico 
começa no dia 3 de maio e de-
verá envolver 12 mil pessoas 
em 300 cidades.

Grécia entrega ao Brasil tocha 
olímpica símbolo da Rio 2016

OFiCiAlmenTe

Representantes das Vi-
gilâncias Sanitárias dos mu-
nicípios de Pedras de Fogo, 
Itabaiana, Campina Grande, 
Guarabira, Sapé e Maman-
guape, que integram o ro-
teiro de passagem da tocha 
olímpica das Olimpíadas 
2016 pela Paraíba, partici-
param de reunião promovi-
da pela Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevi-
sa/PB) com a finalidade de 
discutir as ações conjuntas 
de controle sanitário que de-
vem ser realizadas para pre-

venir os riscos e proteger a 
saúde das pessoas durante a 
realização dos eventos.

Na Paraíba, as ações de 
proteção à saúde das pessoas 
nos períodos pré, durante e 
pós-passagem da tocha olím-
pica envolvem, além da Age-
visa, vários outros órgãos da 
administração estadual, den-
tre os quais as Vigilâncias em 
Saúde e Ambiental, órgãos li-
gados à Secretaria de Estado 
da Saúde; e a determinação 
é estabelecer parceria dire-
ta com os municípios para a 

realização de operações con-
juntas e eficientes no sentido 
de prevenir e proteger a po-
pulação dos riscos comuns 
aos eventos de massa, segun-
do ressaltou a diretora-ge-
ral da Agevisa/PB, Glaciane 
Mendes.

A dirigente informou 
que a tocha olímpica, que 
percorre o Brasil rumo à ci-
dade-sede das Olimpíadas 
2016 (Rio de Janeiro/RJ), 
onde chegará no dia 4 de 
agosto, passará pela Paraíba 
nos dias 2, 3 e 4 de junho.

Paraíba vê as ações do roteiro

Integrantes do Comitê 
Olímpico do Brasil (COB) es-
tiveram ontem reunidos com 
o secretário de Juventude, 
Esporte e Lazer, José Marco, 
em seu gabinete, discutindo 
ações para a organização dos 
Jogos Escolares da Juventude, 
que serão realizados em João 
Pessoa nos meses de setem-
bro – etapa de 12 a 14 anos e 
novembro, na categoria de 15 
a 17. Estiveram presentes pela 

comitiva do COB, Cássio Duran 
(gerente de infraestrutura), 
Renata Barros (gerente admi-
nistrativa) e Arthur Correia 
(gerente de esportes).

O ex-atleta olímpico José 
Marco, que recentemente foi 
designado para responder 
pela Secretaria do Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), destacou a importân-
cia da vinda da comitiva do 
COB à Paraíba. “Eles estão fa-

zendo uma espécie de visto-
ria nos locais de competição 
pertencentes ao Governo do 
Estado e também aos pri-
vados no intuito de quando 
chegar a data dos Jogos não 
haver falhas. É de extrema 
importância também a vinda 
porque puderam ver de per-
to a estrutura toda pronta do 
Centro de Convenções, onde 
funcionará a base adminis-
trativa dos Jogos”, disse.

Governo e COB discutem a 
organização para setembro

JOgOs esCOlAres dA JuvenTude

Em comunicado, o Co-
pom informou que o nível 
atual de inflação não permite 
ao Banco Central começar a 
reduzir os juros básicos agora. 
“O comitê reconhece os avan-
ços na política de combate à 
inflação, em especial a conten-
ção dos efeitos de segunda or-
dem dos ajustes de preços re-
lativos. No entanto, considera 
que o nível elevado de inflação 
em 12 meses e as expectativas 
de inflação distantes dos obje-

tivos do regime de metas não 
oferecem espaço para a flexi-
bilização da política monetá-
ria”, informou o texto.

Os juros básicos estão 
nesse nível desde o fim de ju-
lho de 2015. Oficialmente, o 
CMN estabelece meta de 4,5%, 
com margem de tolerância de 
2 pontos, podendo chegar a 
6,5%. Segundo o IBGE, o IPCA 
acumulou 9,91% nos 12 meses 
encerrados em março, depois 
de atingir o recorde de 11,31%.

Copom mantém taxa de 
juros em 14,25% ao ano

PelA sexTA vez seguidA

O Santa Cruz-PE 
derrotou o Campinen-
se por 2 a 1, ontem, 
no Estádio do Arruda, 
em Recife, no primeiro 
jogo das finais do Cam-
peonato do Nordeste. 
Marcaram para os per-
nambucanos Negreti 
e Bruno Moraes, des-
contando Tiago Sala 
para os paraibanos. 
O jogo de volta será 
no próximo domin-
go, às 16h, no Estádio 
Amigão, em Campina 
Grande. 

Com este resultado, 
o Rubro-Negro terá que 
vencer, enquanto o Trico-
lor jogará pelo empate. 
Com casa cheia o Santa 
começou vencendo o 
confronto com um gol 
de cabeça de Negreti, 
aos 28 minutos do pri-
meiro tempo. 

O Campinense ain-
da marcou um gol, por 
intermédio de Tiago 
Sala, mas o jogador 
estava em impedimen-
to. Na segunda fase 
o representante da 
Paraíba colocou uma 
pressão no adversário 
e chegou ao empate, 
através de Tiago Sala, 
aos 26 minutos, calan-
do a torcida da Cobra 
Coral.  

A partir daí os per-
nambucanos foram 
ao ataque em busca 
do gol da vitória, mas 
encontrava uma defe-
sa firme e bem posi-
cionada. Quando to-
dos apostavam que o 
empate seria o placar 
final, o atacante Bru-
no Morais aproveitou 
uma bobeada da zaga 
e marcou o gol da vi-
tória, aos 47 minutos, 
fazendo a festa do tri-
color pernambucano.

Santa Cruz vence o 
Campinense no Arruda

nOrdesTãO 

Vitor Abdala
Da Agência BrasilWellington Sérgio

wsergionobre@yahoo.com.br
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Lira entregará relatório em 10 dias

Presidente da Comis-
são Especial que analisa a 
admissibilidade do proces-
so de impeachment contra 
a presidente da República, 
o senador Raimundo Lira 
(PMDB-PB) garantiu que vai 
cumprir os prazos regimen-
tais, e entregará o relatório 
final num prazo de 10 dias.

 Raimundo Lira, eleito 
presidente da Comissão na 
terça-feira (26), detalhou 
o calendário e o funciona-
mento do colegiado. Ele 
afirmou que a apresentação 
do relatório do senador An-
tonio Anastasia (PSDB-MG) 
está prevista para o dia 4 de 
maio e a votação do texto em 
6 de maio. O relatório deve 
ser votado em plenário no 
dia 11 de maio.

 Lira garantiu que a co-
missão fará um debate am-
plo sobre o tema, para evitar 
qualquer tipo de contesta-
ção futura. Ele informou que 
o advogado-geral da União 
poderá estar presente, sem 
direito à palavra, no dia mar-
cado para a apresentação da 
acusação. A defesa poderá 

se pronunciar em duas oca-
siões, antes e após a apre-
sentação do relatório. Pelo 
cronograma de trabalho 
traçado pelo presidente da 
comissão, nesta quinta-feira 
(28), será ouvida a acusação. 
Na sexta-feira (29), ouve-se 
a defesa da presidente.

 Ao falar da metodolo-
gia a ser adotada na con-
dução dos trabalhos, Rai-
mundo Lira disse que vai 
trabalhar nos próximos dez 
dias úteis de uma forma 
clara, objetiva, tranquila e, 
acima de tudo, com isenção 
e imparcialidade. “Eu tenho 
dito e reafirmado que a mi-
nha posição será de total 
isenção em relação a ser 
contra ou a favor do impe-
achment. Eu também terei 
uma postura suprapartidá-
ria, e totalmente isenta e 
imparcial”, garantiu.

 O parlamentar parai-
bano também acredita que 
não terá muita dificuldade 
na comissão, mas terá ape-
nas que contornar algumas 
divergências de senadores 
integrantes de correntes 
contrárias e a favor do im-
peachment. Ele reafirmou 
que vai garantir o direito de 
acusação e a ampla defesa 
da presidente Dilma.

Presidente da comissão 
disse que cumprirá todos 
os prazos regimentais

Processo de imPeachment

O senador Aécio Neves (PS-
DB-MG) se reuniu  ontem com o 
vice-presidente Michel Temer com 
quem disse ter conversado sobre 
uma agenda emergencial para o 
país, a ser adotada caso o impeach-
ment da presidente Dilma Rousseff 
seja aprovado pelo Senado, o que 
implicaria o afastamento imediato 
dela do cargo por 180 dias.

Presidente nacional do PSDB, 
o parlamentar afirmou preferir 
que qualquer apoio de seu parti-
do a um eventual governo Temer 
se restrinja ao Congresso Nacio-
nal, mas não descartou a possi-
bilidade de que quadros tucanos 
ocupem ministérios, caso o vice 
se torne presidente com o afasta-
mento de Dilma.

“Se ele [Temer] procurar car-
gos no PSDB, reitero que não va-
mos criar dificuldades para que 
forme um governo de qualidade, 
mas não condicionamos, em ne-
nhum momento, o apoio a essa 
agenda emergencial para o Brasil 
a uma participação no governo”, 

disse Aécio. “Não vamos vetar no-
mes”, disse.

Lideranças tucanas, como o 
ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso e o governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, já mani-
festaram publicamente que não 
se opõem a que quadros do PSDB 
componham um eventual gover-
no do PMDB. O senador José Serra 
(PSDB-SP) é um dos cotados para 
assumir um ministério.

As declarações foram dadas 
por Aécio após ele deixar uma reu-
nião com o senador Renan Calhei-
ros (PMDB-AL), na residência ofi-
cial do presidente do Senado, no 
Lago Sul, em Brasília.

O ex-governador de Minas Ge-
rais negou ter debatido, durante o 
encontro, a possibilidade de novas 
eleições. Para o tucano, neste mo-
mento não há via constitucional 
que permita a volta às urnas, uma 
vez que o Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) não deve julgar o processo 
de impugnação da chapa Dilma-
Temer antes do ano que vem.

Segundo Aécio, o presidente 
do Senado “ficou feliz” com a es-
colha do senador Antonio Anasta-

sia (PSDB-MG) para a relatoria da 
comissão que analisa o pedido de 
impeachment de Dilma Rousseff.

Questionado se o PSDB articula 
junto a Temer para que algum par-
lamentar tucano seja eleito para a 
presidência do Senado ou da Câ-
mara, Aécio respondeu que “não 
é a Presidência da República ou o 
Poder Executivo que deve determi-
nar as coalizões que vão eleger as 
presidências das duas Casas”.

A agenda emergencial pre-
parada pelo PSDB, a ser lançada 
na próxima terça-feira, que in-
clui, entre outros pontos, a pre-
servação de inquéritos da Ope-
ração Lava Jato, que investiga 
irregularidades na Petrobras, e a 
redução de ministérios. 

Renan Calheiros recebeu on-
tem pela manhã, em sua casa, o 
vice-presidente Michel Temer. Na  
terça-feira (26), o presidente do 
Senado havia recebido o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
com quem negou ter conversado 
sobre uma Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) que prevê a 
antecipação das eleições presi-
denciais para este ano.

Temer e Aécio debatem agenda
Passos de PossíVel GoVerno 

Foto:  Wilson Dias/Agência Estado

Michel Temer, Renan Calheiros e Aécio Neves tiveram um encontro reservado, cujo teor não foi revelado è imprensa

Felipe Pontes
Da Agência Brasil 

Na segunda reunião 
da Comissão Especial do 
Impeachment no Senado 
realizada ontem, dedica-
da a aprovação de reque-
rimentos, os senadores 
aprovaram os nomes de 
quem fará a acusação e 
a defesa da presidente 
Dilma Rousseff nos próxi-
mos dias. De acordo com 
os requerimentos apro-
vados, nesta quinta-feira 
serão ouvidos os advoga-
dos autores da denúncia 
que deu origem ao pro-
cesso de impeachment, 
Janaína Paschoal e Mi-
guel Reale Júnior.

Amanhã, será ouvi-
do o advogado-geral da 
União, José Eduardo Car-
dozo, responsável pela 
defesa da presidenta 
Dilma Rousseff. Além de 
Cardozo, mais dois mi-
nistros serão convidados: 
Nelson Barbosa (Fazen-
da) e Kátia Abreu (Agri-
cultura), além de um 
representante do Banco 
do Brasil. 

Na próxima segun-
da-feira (2), serão ouvi-
dos, também pela acusa-
ção, o ex-presidente do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), Carlos Velloso, 
e o procurador do Minis-
tério Público junto ao Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU), Júlio Marcelo de 
Oliveira, que identificou 
o atraso no repasse de 
recursos para bancos pú-
blicos para o pagamen-
to de benefícios sociais, 
as chamadas pedaladas 
fiscais. Também está na 
lista o professor do De-
partamento de Direito 
Econômico-Financeiro e 
Tributário da Universida-
de de São Paulo (USP), 
Maurício Conti.

Já na terça-feira (3), 
o professor de Direito 

Processual Penal da Uni-
versidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), Geral-
do Prado; o diretor da 
Faculdade de Direito da 
Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj), 
Ricardo Lodi Ribeiro, 
além de Marcelo Lavenè-
re, ex-presidente do Con-
selho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil. 
Todos vão falar pela de-
fesa. Segundo Lira, por 
dia, só serão permitidas, 
no máximo, quatro ma-
nifestações, que juntas 
não poderão ultrapassar 
o tempo de duas horas.

calendário
Conforme o calendá-

rio acertado para a pri-
meira fase de discussão 
do processo, na quarta-
-feira (4), o relator, sena-
dor Antônio Anastasia 
(PSDB-MG), apresentará 
seu relatório. A partir daí, 
o presidente da comissão 
dará um prazo de 24 ho-
ras para vista coletiva, de 
modo que os senadores 
possam analisar os argu-
mentos do relator.

No dia 5 de maio, a 
defesa da presidente terá 
mais uma oportunidade 
de se manifestar, dessa 
vez com o parecer em 
mãos. No dia seguinte 
(6), o relatório deve ser 
votado pelo colegiado. 
Feito isso, haverá mais 
um intervalo de 48 horas 
úteis para que, no dia 11 
de maio, a votação final 
sobre admissibilidade 
ocorra em plenário. Se 
aprovada a admissibili-
dade do processo, a pre-
sidente da República será 
notificada e imediata-
mente afastada do cargo 
por 180 dias. Se rejeitada 
a admissibilidade, o pro-
cesso será arquivado.

Comissão ouve acusação

O ministro da Justiça, 
Eugênio Aragão, disse on-
tem que o governo vai an-
tecipar a liberação da ver-
ba prevista no Orçamento 
deste ano para a Polícia 
Federal, de modo que a ins-
tituição possa trabalhar 
com “tranquilidade” e sem 
“pressão política”.

Aragão informou que 
nos últimos anos a Polícia 
Federal trabalhou com au-
tonomia e liberdade para 
realizar operações e inves-
tigações. Ele citou riscos de 
que esse quadro se reverta, 
mas não mencionou o cená-
rio de incerteza política que 
vive o governo com o pro-
cesso de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff. 

Ontem (26), o ministro ha-
via declarado que a institui-
ção não precisará da classe 
política para trabalhar.

“Diante dos riscos de 
que isso possa se reverter, 
o governo tomou uma me-
dida muito clara. Vai liberar 
os recursos para a Polícia 
Federal poder trabalhar 
com tranquilidade, sem 
pressão política. Isso é o 
mais importante para que 
cheguemos a bom resulta-
do na fixação das responsa-
bilidades daqueles que têm 
se apropriado ou desviado 
de recursos públicos”, afir-
mou Aragão, durante en-
trevista após a cerimônia 
de instalação do Conselho 
Nacional de Política Indige-
nista (CNPI).

O ministro acrescentou 
que a PF precisa ter mais 

autonomia em relação ao 
Ministério da Justiça e que 
devem ser adotadas medi-
das administrativas para 
que isso ocorra. Aragão Eu-
gênio não adiantou quais 
seriam essas medidas.

“Não significa indepen-
dência de delegados. Con-
tinuamos entendendo que 
uma organização que, por 
lei, manipula o monopó-
lio de violência do Estado 
tem de ser controladíssima. 
Mas esse não é um contro-
le quanto a suas iniciativas 
persecutórias, que estão 
sob supervisão judiciária e 
do Ministério Público. Esse 
controle é muito mais na 
sua organização adminis-
trativa”, esclareceu.

No discurso, o minis-
tro da Justiça destacou que 
a presidente Dilma Rous-

seff foi eleita constitucio-
nalmente para exercer o 
mandato até o fm de 2018. 
Segundo ele, aqueles que 
querem falar de fim de go-
verno estão associados ao 
golpe. Para Eugênio Aragão, 
o País vive atualmente uma 
luta de classes.

“Estamos enfrentando 
aquilo que era perfeita-
mente previsível e se cha-
ma claramente de luta de 
classe. É um momento de 
luta de classe em que não 
podemos arredar. porque 
senão seremos derrotadas. 
E não queremos ser derro-
tados. Só o fato de lutar-
mos e resistirmos mostra 
claramente que temos um 
futuro. Nós prezamos esse 
futuro melhor para os bra-
sileiros e brasileiras”, disse 
o ministro.

Governo vai antecipar recursos da PF
Para eVitar PressÃo

Yara Aquino
Da Agência Brasil 
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Geral

 Arbeit macht frei
A irônica frase estampada no campo de concentração de 

Auschwitz, O trabalho liberta (Arbeit macht frei), é o ponto 
de partida para se tentar entender o mundo em que vivemos. 
O filósofo italiano Giorgio Agamben, nas pegadas de Hannah 
Arendt e Michel Foucault, tem no “campo de extermínio” 
o paradigma político da pós-modernidade, o lugar onde o 
direito é suspenso, onde tudo é possível, inclusive a negação 
do humano e a destruição física do homem que passa a ser 
uma peça descartável em um modelo de organização política, 
tal como Auschwitz, em que o Estado de Exceção é a única 
regra, onde nada é absurdo ou impossível. O terrorismo 
difuso que se constitui em uma ameaça às democracias 
ocidentais, a invasão da Europa por ordas de refugiados não-
europeus, tornam mais nítida a percepção que o Estado de 
Exceção, um conjunto de medidas excepcionais e extremas 
que sacrificam a liberdade individual, de um regime de 
urgência e excepcionalidade, converteu-se em regra. A regra 
na sociedade midiática e panótica do Big Brother é vigiar 
tudo e todos, presumindo o cidadão não como um ente 
central e fonte de legitimidade de uma comunidade política, 
mas como um criminoso em potencial, o cidadão é um 
terrorista virtual. O medo e o terror são os únicos fatores de 
coesão a unir a manada humana, sujeita ao “tudo é possível” 
do Estado de Exceção permanente. A racionalidade jurídica 
a fomentar a liberdade individual é cada vez mais reduzida à 
retórica, em sua funcionalidade pragmática as democracias 
ocidentais se movem pela excepcionalidade permanente do 
terror e do medo. O que justificaria a vigilância e controle 
permanente de tudo e todos. 

O pensamento pela via da ruptura e descontinuidade, a 
qual se filia Agamben, na vereda epistemológica de Nietzsche, 
Schopenhauer, Heidegger e Michel Foucault, é apenas 
um dos braços da filosofia ocidental, a vertente que tenta 
pensar o mundo pela via da descontinuidade, do “devir” 
(Dasein), do imprevisível. Ao tentar pensar o mundo como 
descontinuidade e ruptura, desde Nietzsche e Schopenhauer, 
o que se intenta é construir um contradiscurso em face da 
narrativa dominante da filosofia ocidental, esta última uma 
tradição que reporta ao paradigma pitagórico-platônico 
dos gregos que tem no logocentrismo e humanismo suas 
pedras angulares. Quem tenta pensar o mundo, levando em 
consideração e partindo dessa tradição chamada filosofia 
ocidental, pode partir de duas vertentes antagônicas: ou 
pensar o mundo pela via da continuidade e segurança, 
aquilo que o filósofo Immanuel Kant tentou reabilitar no 
discurso filosófico: a razão; ou pela via da descontinuidade 
e insegurança, aquilo que a filosofia poética de Nietzsche 
representa na modernidade: o devir (Dasein). 

Entre o contínuo e o descontínuo, a razão e o devir, a 
filosofia como tradição do pensamento tem se caracterizado 
recentemente como uma guardadora de lugar ou tendo seu 
papel reduzido ao de um juiz da cultura. Essa é a leitura de Jürgen 
Habermas, filósofo filiado à tradição kantiana da continuidade. 
Desbancada de seu lugar hegemônico, à filosofia teria sobrado 
a função de classificar e delimitar o lugar das ciências, a filosofia 
passou a ser uma guardadora de lugar. O desafio da filosofia, 
segundo o poeta e escritor W. J. Solha, seria interpretar o mundo 
de uma forma nova, um mundo que já não é o de Heidegger ou 
o de Kafka, nem de Aristóteles ou Kant, afinal, até Kant ainda era 
possível se assenhorar de todo o conhecimento disponível, hoje 
isso se revela humanamente impossível. 

A complexidade crescente de um mundo não mais 
computável pelo cérebro humano, um mundo cada vez 
mais virtual e cibernético, clama novos sentidos. Os gênios 
criadores de um Aristóteles, Shakespeare, Cervantes ou 
de um Kant trouxeram importantes e novos aportes de 
significado para a vida da cultura, onde efetivamente se dá 
a “imortalidade”, ou seja, a vida cultural consiste em uma 
contínua atualização semântica da linguagem, aquilo que 
transcende os limites físicos, biológicos da nossa mortalidade 
individual. Só nos fazemos imortais pela renovação de sentido, 
de significado que aportamos pela via da linguagem no plano 
coletivo. A coletividade é imortal na medida em que ela se 
renova semanticamente a cada nova geração. Esse processo, 
mortalidade biológica/ criação cultural/imortalidade coletiva 
pela renovação da linguagem, não depende exclusivamente do 
“homem de gênio”, passa por ele. Esse processo de renovação é 
coletivo e a própria linguagem- o tecido dessa renovação e da 
imortalidade que só se dá pela via do coletivo- impõe alguns 
limites... Essa criação não é ilimitada porque a linguagem tem 
uma estrutura que a autorregula. A criação cultural seja pela 
via da arte, ciência ou filosofia, promove a imortalidade de 
uma comunidade, mas o eterno, esse nos foge até enquanto 
comunidade, o eterno está além do homem, o eterno talvez 
seja aquilo que nos diferencie dos deuses e da natureza que 
nos antecede, hoje sabemos, em bilhões de anos. 

A estética literária de um kafka, com seu mundo 
institucionalmente desintegrado e absurdo, já não mais 
comporta todas as percepções dos nossos dias, na busca 
de uma contínua renovação semântica a sociedade atual, 
na tentativa de preservação do seu conteúdo coletivo de 
imortalidade, estranhamente se aproxima do campo de 
extermínio como paradigma político ao mesmo tempo 
que a estética kafkiana do absurdo, irmanada a Auschwitz, 
sugere-nos o quanto na hercúlea tarefa de atualização 
cultural ainda somos reféns do tecido linguístico que nos 
envolve e limita.

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Lançada campanha nacional 
de vacinação contra a gripe
Dia D será neste sábado 
e a ação vai ocorrer até 
o dia 20 do mês de maio

 

O Ministério da Saúde 
lançou ontem a Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a Influenza. O dia D de mobi-
lização será sábado (30). Ape-
sar da mobilização nacional, 
o secretário de Vigilância em 
Saúde, Antônio Nardi, alerta 
que alguns municípios podem 
não abrir os postos no sábado, 
já que 22 estados anteciparam 
a imunização e adotaram outra 
estratégia. A vacinação vai até o 
dia 20 de maio.

Apesar do lançamento 
da campanha ter sido ontem, 
o MS adiantou para o dia 1º 
deste mês o envio das vacinas 
aos estados, devido ao gran-
de número de infecções pelo 
vírus H1N1 antes do período 
de pico, que é o inverno. “In-
felizmente neste ano [a gripe] 
veio mais cedo do que nos ou-
tros anos e, por isso, tivemos 
que antecipar a distribuição 
das vacinas e, mesmo assim, 
continuamos com casos gra-
ves”, disse o ministro da Saúde, 
Marcelo Castro, em entrevista 

Marieta Cazarré 
Da Agência Brasil

O público-alvo é formado por 49,8 milhões de pessoas, e o MS quer imunizar ao menos 80%

coletiva, depois de a assessoria 
ter confirmado que ele pediria 
demissão do cargo ainda ontem.

O público-alvo é formado 
por 49,8 milhões de pessoas, e 
o MS quer imunizar ao menos 
80%. Receberão a vacina pela 
rede pública crianças que te-
nham mais de 6 meses e menos 
de 5 anos, gestantes, mulhe-
res que deram à luz há até 45 
dias, trabalhadores da área da 

saúde, povos indígenas, quem 
tem 60 anos ou mais de idade, 
população privada de liber-
dade, funcionários do sistema 
prisional, quem tem doenças 
crônicas não transmissíveis ou 
outras condições clínicas espe-
ciais, como doença respiratória 
crônica, doenças cardíacas, re-
nais, hepáticas ou neurológicas 
crônicas, diabetes, imunossu-
pressão, obesos, transplanta-

dos e portadores de trissomias. 
A escolha dos grupos prioritá-
rios é recomendação da OMS.

A coordenadora do Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções do MS, Carla Domingues, 
disse que a vacina deve ser 
tomada todos os anos pelo pú-
blico-alvo, já que os tipos de 
vírus em circulação mudam e 
a imunização dura de seis a 10 
meses.

Presença permanente nas 
manifestações contra o impea-
chment de Dilma Rousseff, a 
presidenta da União Nacional 
dos Estudantes, Carina Vitral, 
de 26 anos, afirma que não é a 
favor do governo, mas contra a 
legitimidade do impeachment. 
Em entrevista nessa terça-fei-
ra (26), ao programa Espaço 
Público, da TV Brasil, ela disse 
que as manobras feitas para re-
tirar uma presidenta do poder 
provocam danos ao País.

“Os movimentos se-
guem nas ruas para con-
trapor o que acontece no 
Congresso Nacional e para 
derrotar politicamente o im-
peachment. A gente mesmo 
[da UNE] tem várias críticas 

na área da educação, do pro-
grama de governo e do que 
foi esse segundo mandato 
da presidente Dilma. Mas a 
gente acha errado ‘impichar’ 
[afastar por meio de impea-
chment] uma presidente 
sem que haja crime de res-
ponsabilidade, sem que haja 
prova”, afirmou.

O processo de impeach-
ment foi aceito na Câmara, 
por 367 votos a 137, e agora 
está em discussão na comis-
são especial do Senado.

Carina é contrária a 
eleições gerais e afirma que 
defender isso é legitimar de-
mocraticamente um golpe. 
“É dar o verniz democráti-
co que eles precisam para o 
golpe fajuto”, destacou. Ela 
acrescenta que a condução 
do presidente da Câmara, 

Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
deslegitima o processo.

“Dilma foi torturada na 
ditadura e torturada na de-
mocracia. O que é Jair Bolso-
naro dedicar o voto dele ao 
torturador da Dilma?”, ques-
tionou Carina. No momento 
do voto na sessão de vota-
ção, na Câmara, da admissi-
bilidade do impeachment 
de Dilma, o deputado Jair 
Bolsonaro (PSC-RJ) exaltou a 
ditadura militar e a memória 
do coronel Carlos Brilhan-
te Ustra – um dos chefes do 
DOI-Codi em São Paulo, local 
onde diversos presos políti-
cos foram torturados.

A estudante criticou du-
ramente os líderes dos mo-
vimentos a favor do impea-
chment de Dilma, os quais 
chamou de líderes fakes.

Une diz que não defende um 
governo, mas a democracia

Ruralista quer que Exército 
atue no Brasil contra o MST

Aline Leal
Da Agência Brasil

Mujica diz que 
deputados 
prejudicaram a 
imagem do país

O ex-presidente do Uru-
guai, José Pepe Mujica, disse 
ontem que o posicionamento 
dos deputados brasileiros du-
rante a votação da admissibi-
lidade do processo de impea-
chment da presidente Dima 
Rousseff prejudicou a imagem 
do Brasil. No último dia 17, a 
Câmara deu o aval para o pe-
dido de destituição de Dilma 
seguir para o Senado.

“Essa transmissão [da vo-
tação] fez mal ao Brasil como 
nação, ao prestígio do Brasil. 
Baixaram a categoria do Brasil 
na consideração mundial. Se ti-
vessem votado sem fundamen-
tar, teria sido mais saudável 
para o futuro do Brasil” disse 
ontem o senador uruguaio li-
cenciado em entrevista a jor-
nalistas brasileiros.

“É paradoxal que queiram 
tirar a presidente um monte 
de gente que tem acusações 
[criminais], que votam por um 
monte de coisas, como aquela 
que votou pela honestidade do 
marido e no outro dia o mari-
do é preso”, criticou Mujica, ao 
mencionar o caso da deputa-
da federal Raquel Muniz (PSD
-MG). Casada com o prefeito de 
Montes Claros (MG), ela citou o 
marido, Ruy Muniz, com o exem-
plo de gestor público durante a 
votação da admissibilidade do 
impeachment. No dia seguinte 
(18), o prefeito foi preso pela PF 
em uma operação para apurar a 
prática dos crimes de falsidade 
ideológica, dispensa indevida 
de licitação pública, estelionato, 
prevaricação e peculato.

Para Mujica, os grandes 
meios de comunicação brasi-
leiros fizeram uma campanha 
contra o PT e os partidos mais 
à esquerda, enfatizando os er-
ros e desvios cometidos por 
filiados a essas legendas.

O presidente da Frente 
Parlamentar da Agropecuá-
ria (FPA), deputado Marcos 
Montes (PSD-MG), disse on-
tem que vai sugerir ao vice-
-presidente da República, 
Michel Temer, uma mudança 
na Constituição para per-
mitir que o Exército atue na 
repressão a movimentos so-
ciais do campo, como o Mo-
vimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra (MST).

Montes e representantes 
da FPA se reuniram ontem 
com o vice-presidente para 
tratar de assuntos ligados ao 
agronegócio que poderão ser 
adotados caso Temer assuma 
o comando do País com o im-
peachment da presidente Dil-
ma Rousseff.

Ao chegar ao anexo do 
Palácio do Planalto, onde fica 
o gabinete do vice-presidente, 
Montes informou que esteve 
reunido na manhã de ontem 
com representantes do Exér-
cito, a fim de “buscar alterna-
tivas” para promoção da “paz 
no campo”.

“Recebi no meu gabinete 
integrantes do Exército brasi-
leiro. Estou buscando entender 
a função constitucional que o 
Exército tem para que ele pos-
sa realmente ajudar o setor a 
ter mais paz no campo. Não 
são os fazendeiros e os produ-
tores que vão entrar em luta 
corporal e armada com esses 
elementos desordeiros finan-
ciados pelo próprio governo. 
Essa é uma das medidas que 
vamos pedir ao vice-presiden-
te”, acrescentou Montes.

O presidente da FPA 

acusou o governo Dilma de 
“municiar com recursos” 
movimentos sociais “ilegais” 
que “promovem desordem” 
no campo, afastando investi-
mentos.

“O Exército tem como fun-
ção específica agir na inteligên-
cia, na obscuridade, tentando 
apaziguar um pouco. Preci-
samos realmente trazer para 
nós uma luta contra aqueles 
que promovem a desordem. 
Se os estados não conseguem 
fazer isso, nada mais justo 
que, mudando a Constituição, 
ou criando alternativas, os go-
vernadores acionem as forças 
nacionais para atuar na defesa 
do produtor rural. Precisamos 
defender a propriedade. Não é 
possível mais convivermos em 
um ambiente em que a defesa 
da propriedade não seja feita”, 
argumentou Montes.

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Daniel Mello 
Da Agência Brasil

FOtO: Fábio Arantes/Secom
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Mundo

Venezuela paralisa serviços públicos 
por 3 dias na semana devido a crise
A decisão do governo visa
economizar energia por 
causa da situação no país

O presidente da Vene-
zuela anunciou ontem que 
os serviços públicos do país 
vão parar as atividades às 
quartas, quintas e sextas-
-feiras, durante pelo menos 
duas semanas, para econo-
mizar energia elétrica.

Segundo o anúncio, fei-
to na terça-feria (26), atra-
vés do programa Em Conta-
to com Maduro, transmitido 
pela televisão estatal vene-
zuelana, os serviços públi-
cos venezuelanos passam a 
funcionar apenas às segun-
das e terças-feiras. “pelo me-
nos durante duas semanas, 
as quartas, quintas e sextas-
-feiras vão ser não laborá-
veis”, disse Maduro.

O presidente sublinhou 
que a Venezuela está forte-
mente afetada por “calor e 
seca extremos”, que fez bai-
xar o nível das águas das 
barragens. “Temos tido dois 
anos de seca, os mais trági-
cos da história, por causa do 
fenômeno climático El Niño”, 
disse. Maduro também agra-
deceu o apoio da população, 
diante desta “verdadeira 
emergência ambiental”.

O presidente revelou 
que foi criada uma Comissão 
Especial presidencial para 
responder à situação e disse 
que as medidas tomadas até 
agora pelo Executivo permi-
tiram conter a queda no ní-
vel da água da barragem de 
El Guri, a principal do país.

No início de abril, a 
Venezuela anunciou que 
a administração públi-

ca reduziria o horário de 
atendimento, passando a 
funcionar apenas até as 
13h, e decretou as sextas-
-feiras como dia não tra-
balhável, até junho, para 
poupar energia.

Saques
Mais de 25 pessoas fo-

ram detidas na cidade de 
Maracaibo, a segunda maior 
da Venezuela, durante sa-
ques realizados em lojas em 
meio a protestos contra cor-
tes de energia impostos pelo 
governo para enfrentar a cri-
se de energia.

 O secretário de Seguran-
ça do governo no poder do 
Estado de Zulia, Biagio parisi, 
disse na terça-feira que “mais 
de 25 pessoas” foram detidas 
e que a segurança foi refor-
çada em lojas e na capital do 
Estado rico em petróleo para 
garantir a ordem pública. 
“Vamos usar a força contra 
manifestações”, disse a auto-
ridade à imprensa.

 Algumas ruas de Ma-
racaibo, cerca de 600 quilô-
metros a oeste de Caracas, 
iniciaram a quarta-feira sob 
custódia militar, informou 
a imprensa. Ao rejeitar as 
ações violentas e os ataques 
à propriedade pública e pri-
vada, o governador de Zulia, 
Francisco Arias Cardenas, pe-
diu paz e calma à população.

 Desde segunda-feira, 
quando começou o plano de 
racionamento de energia, 
protestos têm sido realizados 
nas ruas de diversas cidades. 
O plano inclui cortes de ener-
gia rotativa de quatro horas 
por dia durante 40 dias em 
19 dos 24 estados para com-
bater a seca. A capital da Ve-
nezuela, Caracas, está isento 
do plano de racionamento.

Da Agência Lusa

Aline Moraes 
Da Agência Brasil 

O parlamento austría-
co aprovou ontem uma lei 
mais dura para lidar com 
migrantes e refugiados que 
chegam ao país. Foram 98 
votos a favor e 67 contra. 
As autoridades poderão 
instaurar o estado de emer-
gência caso o número de 
pedidos de asilo aumente 
muito e represente ameaça 
à segurança nacional.

A partir daí, solicitantes 
de asilo, mesmo de países em 
guerra, como a Síria, poderão 
ser rejeitados, logo na fron-
teira. Apenas casos de extre-
ma vulnerabilidade, como os 
de mulheres com crianças e 
de quem conseguir provar, 
de fato, que está sendo per-
seguido, darão direito a refú-
gio no país.

pela lei aprovada, o esta-
do de emergência será válido 
por seis meses e poderá ser 
estendido três vezes. Outras 
mudanças são a limitação do 
tempo em que um refugiado 
poderá viver na Áustria e a 
criação de dificuldades para 
a reunião familiar.

A justificativa dada pelo 
ministro do Interior, Wolf-
gang Sobotka, é que o país 

não tem outra escolha en-
quanto os demais membros 
da União Europeia não fize-
rem sua parte para conter 
o fluxo de pessoas. No ano 
passado, a Áustria foi um dos 
países que mais receberam 
refugiados proporcional-
mente à população – houve 
90 mil solicitações de asilo.

ONG critica
Organizações de defesa 

dos direitos humanos criti-
caram fortemente a nova lei. 
“As medidas constituem um 
muro legal, tão desprezível 
quanto as cercas de arame 
farpado”, disse a represen-
tante da organização não 
governamental (ONG) Hu-
man Rights Watch na Euro-
pa, Judith Sunderland, refe-
rindo-se às várias barreiras 
físicas que já foram erguidas 
dentro do bloco.

“A Áustria deveria es-
tar trabalhando junto com 
outros países da União Eu-
ropeia para garantir que as 
pessoas tenham uma chan-
ce justa de receber a prote-
ção de que precisam, e não 
tomando decisões unilate-
rais para passar adiante os 
solicitantes de asilo como 
se fossem batata quente”, 
criticou Judith.

Áustria aprova lei mais 
dura contra migrações

crise MigrAtóriA

Da Agência Lusa 

O principal suspeito dos 
atentados de Paris, em 13 de no-
vembro do ano passado, Salah 
Abdeslam, vai ficar detido “sob 
segurança máxima”, afirmou on-
tem o ministro da Justiça francês, 
Jean-Jacques Urvoas.

O terrorista e único sobrevi-
vente do comando ‘jihadista’ que 
praticou os ataques vai ficar em 
uma prisão na região de Paris, 
isolado dos demais detidos e sob 
vigilância de uma equipe espe-
cial, com experiência em reclusos 
perigosos, disse Urvoas, poucas 
horas depois de Abdeslam ter 

sido entregue pelas autoridades 
belgas. De acordo a imprensa 
local, o terrorista foi levado de 
helicóptero da prisão belga de 
Beveren para o aeroporto de 
Villacoublay, nos arredores de 
Paris, sob escolta do corpo de eli-
te da guarda francesa.

Do aeroporto, Abdeslam se-
guiu para o Palácio da Justiça 
de Paris onde vai ficar diante de 
um dos juízes de instrução do 
caso relativo aos atentados de 
Paris, que causaram 130 mortes. 
O ministério público francês pe-
diu a detenção provisória para 
o suspeito.

O advogado francês do sus-

peito, Frank Berton, afirmou ter 
ficado surpreso com a rapidez 
das autoridades belgas em entre-
gar Abdeslam à França. Ele deve 
ser interrogado amanhã.

Berton lembrou que o pró-
prio Abdeslam pediu para ser 
entregue às autoridades fran-
cesas, com as quais disse que 
vai cooperar. Em declarações à 
emissora France Info, o advoga-
do do terrorista afirmou, depois 
de um encontro com Abdeslam 
na Bélgica, que a atitude do seu 
cliente não será a “de se manter 
em silêncio”, como comumente 
acontece em casos de crimes de 
terrorismo.

Suspeito de ataques em Paris 
está sob segurança máxima

FrAnçA

Da Agência Lusa 

O Fundo das Nações 
Unidas para a Infância 
(Unicef) alertou que o 
tremor de terra que atin-
giu o Equador, no dia 16 
deste mês, destruiu 280 
escolas e deixou 120 mil 
crianças sem acesso à 
educação. A instituição 
está dando apoio ao go-
verno equatoriano para 
que os alunos das áreas 
mais afetadas, cerca de 
20 mil, possam ter aulas 
em tendas.

A agência da ONU 
estima que são necessá-
rios mais de US$ 23 mi-
lhões para atender às ne-
cessidades das crianças, 
incluindo o fornecimen-
to de água potável, sa-
neamento, a educação, 
saúde e proteção para os 
próximos meses.

“A escola é um sal-

va-vidas para as crian-
ças que passaram pelo 
trauma e destruição”, 
afirmou o representante 
do Unicef no Equador, 
Grant Leaity, acrescen-
tando que a escola cria 
uma rotina diária e um 
sentido de futuro para a 
recuperação psicológica 
dos estudantes.

O coordenador hu-
manitário da ONU no 
Equador, Diego Zorrilla, 
disse que se trata do 
maior desastre na região 
desde o tremor no Haiti, 
em 2010.

O terremoto de 16 
de abril no Equador dei-
xou 655 mortos, 41 desa-
parecidos e milhares de 
feridos e desalojados.

A ONU espera conse-
guir US$ 72,7 milhões de 
ajuda internacional para 
ajudar 350 mil pessoas 
nos próximos três meses.

Terremoto deixa 120 
mil crianças sem aula

eQUADOr

José romildo
Da Agência Brasil 

O empresário Donald 
Trump venceu as primárias 
realizadas na terça-feira (26) 
nos estados norte-america-
nos de Delaware, Rhode Is-
land, Connecticut, Maryland 
e da pensilvânia. Com isso, 
Trump está cada vez mais 
próximo de se tornar o can-
didato nomeado pelo partido 
Republicano para as eleições 
deste ano para presidente 
dos Estados Unidos.

A ex-secretária de Estado 
Hillary Clinton também con-
quistou, pelo partido Demo-
crata, as primárias nos esta-
dos de Delaware, Connecticut, 
Maryland e da pensilvânia. No 
entanto, Hillary perdeu para 
o adversário Bernie Sanders 
em Rhode Island. A vitória em 
Rhode island não é, porém, su-
ficiente para aproximar San-
ders, senador pelo Estado de 

Vermont, da posição de lide-
rança conquistada por Hillary 
Clinton na corrida para esco-
lher o candidato que repre-
sentará o partido Democrata 
nas eleições americanas.

“Estou ansioso para as 
14 prévias que ainda estão 
por vir”, disse Sanders, em co-
municado, depois de felicitar 
Hillary Clinton pelas vitórias 
de terça-feira (26).

No comunicado, Sanders 
declarou sua intenção de 
permanecer na corrida “até 
o último voto a ser dado.” O 
objetivo, segundo ele, é che-
gar à convenção democrata, 
marcada para julho, na Fila-
délfia, “com tantos delegados 
quanto possível para lutar 
pela plataforma de um parti-
do progressista”.

Ao comentar sua vitória 
em quatro estados, Hillary 
Clinton disse que o partido 
Republicano representa “o 
passado”. 

Trump e Hillary Clinton
confirmam favoritismo

eLeições AMericAnAs

O terrorista Salah Abdeslam, principal responsável pelos atentados em Paris, foi transferido da Bélgica para a França

FOtO: Associated Press-Estadão
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Maria, José e Ana são os nomes mais comuns do País

Censo demográfico
Constança Rezende
Agência Estado

Maria, José e Ana são os 
nomes mais comuns do País, 
segundo pesquisa divulgada 
nessa quarta-feira, 27, pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), com base no 
Censo Demográfico 2010. Ma-
ria está na identidade de 11,7 
milhões de brasileiras. José, 
na de 5,7 milhões. O terceiro 
nome mais comum é Ana, com 
cerca de 3 milhões de pessoas.

O levantamento nomes 
no Brasil é inédito. Foram re-
gistrados 130.348 nomes dife-
rentes na população brasileira, 
dos quais 63.456 masculinos 
e 72.814 femininos. Há nomes 
comuns aos dois sexos. Apenas 
o primeiro nome foi considera-
do. Pelo site do IBGE, é possível 
pesquisar todos os nomes e a 
sua frequência na população. 
No projeto são apresentados 
somente os nomes que apare-
cem 20 vezes ou mais. As in-
formações estão divididas por 
sexo, unidades da Federação e 
municípios.

Para o sexo feminino, Ma-
ria e Ana se mantêm estáveis 
em primeiro e segundo luga-
res, para todas as décadas pes-
quisadas. A terceira posição é 
ocupada pelo nome Francisca 
até a década de 1950; Márcia, 
até os anos 1960; Adriana na 
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  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

década de 1970; Juliana, na de 
1980; Jéssica, nos anos 1990; e 
Vitória, nos 2000.

No sexo masculino, José 
e Antônio aparecem em pri-
meiro e segundo lugares até a 
década de 1980. Na de 1990, 
Lucas subiu à primeira posição 
e José caiu para a segunda. Já 
nos anos 2000, João ficou em 
primeiro e Gabriel apareceu na 
segunda posição. Até os anos 
1960 e na década de 1990, João 
aparece na terceira posição, 
que foi ocupada por Francisco, 
nas décadas de 1970 e 1980, e 

Lucas, nos anos 2000. A pes-
quisa explicou que a escolha 
dos nomes também tem como 
influência pessoas famosas e 
personagens que marcaram 
época. Provavelmente por 
causa da fama do ator Cauã 
Reymond, o nome ganhou po-
pularidade nos anos 2000 e 
cresceu 3.924%. Em relação à 
década anterior, foram regis-
tradas 81.184 pessoas a mais 
com o nome Cauã. Também 
ganharam popularidade nos 
anos 2000 nomes como Rian, 
Enzo, Kailane e Sophia.

O nome Dara, persona-
gem da novela Explode Cora-
ção (Rede Globo, em 1995), 
cresceu 4.592% naquela dé-
cada. Entre os esportistas, o 
nome Romário explodiu na 
década de 1980, quando cres-
ceu 402%, aumentando, ain-
da, 278% na década seguinte. 
Segundo o estudo, Ayrton foi 
bastante utilizado na década 
de 1990, crescendo 269% no 
período.

“Zico teve seu auge de re-
gistros nos anos 1980, quan-
do nomeou 300 pessoas. Já 

o nome Pelé apresentou 35 
registros nos anos 1960, apa-
recendo ainda nas décadas de 
1970 e 1980”, informou o rela-
tório.

Desuso
A pesquisa identificou 

nomes comuns até a déca-
da de 1930, hoje em desuso, 
como Alzira. “Antes de 1930, 
o nome aparecia 8.132 vezes, 
e nos anos 2000 só apareceu 
288 vezes. O nome masculino 
que saiu da moda foi Oswal-
do, que aparecia 1.335 vezes 
até 1930, caindo para uma 
frequência de 235 registros 
nos anos 2000. Outros nomes 
como Geralda, Severina, Aveli-
no e Waldemar apresentaram 
comportamento semelhante”, 
informou a pesquisa. 

“Já em relação à década 
de 1950, deixaram de ser uti-
lizados nomes como Terezi-
nha, que caiu de 84.879 para 
768 registros nos anos 2000, 
e Neusa, que aparecia 36.327 
vezes na década de 1950 e caiu 
para 243 registros nos anos 
2000. Para os homens, caíram 
em desuso os nomes Benedito, 
que possuía 54.451 registros 
nos anos 1950 e caiu para uma 
frequência de 2.560 nos anos 
2000; e Severino, que passou 
de 39.475 na década de 1950 
para 1.373 nos anos 2000”, in-
formou o estudo.

Variações
Na metodologia da pes-

quisa, foram registrados obri-
gatoriamente o primeiro nome 
e o último sobrenome de todos 
os moradores do domicílio e, 
havendo mais de um morador 
com primeiro e último nomes 
iguais, foram registrados os 
outros nomes que permitissem 
distingui-los. As formas varian-
tes dos nomes, como Ana ou 
Anna, Ian ou Yan, Luís ou Luiz, 
foram contabilizadas separada-
mente. Não foram considera-
dos sinais como acentos, cedi-
lha, trema e til.

Segundo o economista 
Carlos Lessa, gerente de aten-
dimento do IBGE, outro aspec-
to identificado pela pesquisa é 
que nomes bíblicos nunca saí-
ram de moda em todas as dé-
cadas pesquisadas e aparecem 
sempre na liderança da lista.

“Nunca fugimos dos no-
mes bíblicos em um país que 
em boa parte da população é 
cristã. Principalmente nos no-
mes masculino. Sempre temos 
nomes como José, João e Fran-
cisco no topo da lista”, disse Les-
sa. “Também observamos um 
comportamento regional. No-
mes como Severino e Raimundo 
aparecem com mais frequência 
no Nordeste. A partir do décimo 
colocado, temos mais variações, 
dependendo da década que es-
tamos estudando.”

O uso do nome social nas escolas 
é fator crucial para garantir efetivo 
acesso à educação para a população 
transexual e travesti brasileira, aponta 
a presidente da Rede Nacional de Pes-
soas Trans do Brasil (RedeTrans), Tatia-
na Araújo. Esse direito está garantido 
desde o ano passado, quando resolu-
ção da Secretaria de Direitos Huma-
nos foi publicada no Diário Oficial da 
União , assegurando às pessoas trans e 
travestis o uso do nome social nas sa-
las de aula, respeitando a identidade 
de gênero. Tatiana explica que 82% 
das transexuais e travestis abandonam 
o Ensino Médio entre os 14 e 18 pela 

discriminação na escola e, muitas ve-
zes, falta de apoio na família. Por isso, 
o nome social é uma forma de garantir 
respeito e incentivar a escolarização de 
pessoas transexuais e travestis.

“O nome social é importantíssimo. 
Era muito difícil dialogar sobre isso nas 
escolas, hoje o debate está mais avan-
çado e a situação é outra. Antes, essa 
situação só aguçava o quadro social de 
exclusão das travestis e trans”, diz Ta-
tiana, exaltando a decisão do MEC so-
bre a questão. 

“Você vê uma trans ou travesti tra-
balhando na noite, mas você não sabe o 
que fez com que essa pessoa só tivesse 

isso como porta de entrada na socieda-
de e até para a sobrevivência. A ques-
tão escolar coloca travestis e trans dois 
passos atrás do resto da população”, 
acrescenta.

O estudante e militante Uigue Souza 
considera que, mesmo com desafios pela 
frente, o debate sobre a população LGBT 
como sujeitos de direitos teve maior visi-
bilidade nos últimos 13 anos, além das 
ações práticas. Para ele, a participação 
social é uma forma de canalizar a defesa 
dos direitos em transformá-la em políti-
cas públicas. “Não adianta haver o de-
bate, desconstruir ideias, principalmente 
no âmbito acadêmico, enquanto colegas 

ainda morrem nas ruas por causa de ho-
mofobia”, pontua.O conselheiro nacio-
nal do Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação e Promoção dos Direitos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (CNCD/LGBT), Zezinho Pra-
do, destacou como avanço nos últimos 
anos ações em vários eixos, mas princi-
palmente a Política Nacional de Saúde 
Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais, que garante 
atendimento à população LGBT com 
respeito a identidade de gênero e suas 
especificidades e implementa o Proces-
so Transexualizador no Sistema Único 
de Saúde.

‘Nome social é maior conquista para transexuais e travestis’, afirma RedeTrans 

 

ão sei se a opção foi do cineasta 
Walter Salles ou de uma espécie 
de “conselheiro marqueteiro”. 
Mas, não poderia ter sido pior seu 
filme baseado em Jack Kerouac 

ter sido traduzido para o Brasil como “Na 
estrada”.

A boa versão é a de Eduardo Bueno, 
em edição da L@PM Pocket: “Pé na estra-
da”. Bueno também fez a introdução e o 
posfácio da edição que tenho (a do inverno 
de 2006).

nnnnnnnnnn

Há uma diferença conceitual entre “Pé 
na estrada” e “Na estrada”. “On the road” é 

Diferença conceitual: “Na 
estrada” e “pé na estrada”

“pé na estrada”. Afinal, o livro de Kerouac 
descreve a “trip” de Sal Paradise e Dean 
Moriart, de New Jersey até a costa oeste 
dos Estados Unidos, atravessando literal-
mente o país inteiro a partir da lendária 
Rota 66. Eles eram “beats”, precursores 
dos “hippies” consolidados com a Geração 
Woodstock. Enfim, “na estrada” não é “pé 
na estrada”.

“Na estrada” é apenas uma defini-
ção física, geográfica, viária, como algo 
que acontecesse numa estrada: carros 
comuns passando ou o desabamento de 
uma ponte. 

“Pé na estrada” é enfrentar o mundo. É 
o “on the road” que jovens do mundo intei-
ro praticaram. Alguns ainda praticam.

Quantas vezes meti o “pé na estrada” 
neste Nordeste velho de Deus?

Lembro-me de uma delas: eu, Carmé-
lio Reynaldo e Cleodato Porto com o “pé na 
estrada” pra passar o Carnaval em Salvador.

Outra: eu e o saudoso Allan Carneiro 
com o “pé na estrada” até a pernambucana 
Fazenda Nova, onde cantamos às 3 da ma-

N

Pra que tant’identidade, quando o japonês é igual ao francês, que parece 
o saarense, o cearense, pessoense, o poliglota, o surdo-mudo, a múmia, Nova 

York, Cajazeiras, Natal, Georgia, Reykjavik, Casaquistão? Pra que 
tant’identidade, poesia, sem poética, música sem musética (ah, como estão 

falando de ética!...) Pra que tant’identidade, se trilhões de trilhões 
de palavras resumiriam numa letra-átomo o hiperminúsculo nome 

da brincadeira criação?

drugada, num frio suportável, para cerca de 4 mil 
jovens como nós.

nnnnnnnnnn

Em sua introdução à edição brasileira de “On 
the road”,  Eduardo Bueno afirma que “toda uma 
legião de escritores, artistas, cineastas, dramatur-
gos e músicos - a geração que se multiplicou em 
muitas - seria profundamente influenciada pelo 
estilo e pelas visões de Kerouac”.

Bueno cita Bob Dylan, Sam Shepard, Charles 
Bukowski, Jim Morrison, Lou Reed, Wim Wenders, 
Neil Young, Jim Jarmush, Tom Waits, Gus Van Sant, 
nessa legião urbana internacional.

O filme de Walter Salles concorreu à Pal-
ma de Ouro do Festival de Cannes de 2012, não 
ganhou, mas foi até aceito pela crítica. Ainda bem 
que sua inexplicável distorção da expressão “on 
the road” não obstaculou em seu filme o grito 
libertário de Jack Kerouac.

Aproveito para dizer que tenho entre meus 
preferidos brasileiros dois filmes de Salles: “Terra 
estrangeira” e “Abril despedaçado”, bem superio-
res a “Central do Brasil”.

Pra que tant’identidade?

Por conta de uma conversa 
que tive com Vladimir Carvalho, 
penso numa biografia de três 
gerações resistentes, iniciadas 
nos anos 60 do século passado.

Foram registrados 130.348 nomes diferentes na população brasileira, segundo levantamento do IBGE
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Secretaria divulga novos casos
DEnGuE, chikunGunyA E zikA

Foram notificados 24.487 
casos prováveis no período 
de janeiro a 24 de abril

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio da 
Gerência Executiva de Vigi-
lância em Saúde, divulgou o 
novo boletim da dengue, zika 
e chikungunya, que corres-
ponde ao período de 1º de 
janeiro a 24 de abril de 2016 
(16ª semana epidemiológica 
de início de sintomas).

Foram notificados 24.487 
casos prováveis de dengue. 
Em 2015, no mesmo perío-
do, registrou-se 6.628 casos, 
evidenciando um aumento de 
269,44%. Quanto aos casos 
suspeitos de chikungunya, re-
gistrou-se 2.513.

Atualmente, existem três 
unidades sentinelas do zika 
vírus implantadas em Bayeux, 
Campina Grande e Monteiro, 
conforme recomendação do 
Ministério da Saúde.

De 1º de janeiro a 25 
de abril, de 2016, registrou-
se 1.770 casos notificados 
como suspeita de zika vírus.

Quanto à síndrome Guil-

lain-barré e outras manifes-
tações neurológicas, a SES 
vem orientando os serviços 
hospitalares sobre a impor-
tância de comunicar casos 
com diagnóstico da doen-
ça para investigar a relação 
com dengue, chikungunya e 
zika vírus, ou descartá-la por 
outra causa.

De julho de 2015, até o 
momento, os serviços hospi-
talares informaram 32 casos 
suspeitos, sendo quatro con-
firmados, 16 descartados e 
12 em investigação, por sus-
peita de ter correlação com 
dengue, chikungunya e zika 
vírus.

O boletim revela ainda, 
quanto aos óbitos suspeitos 
de dengue e chikungunya, 
que houve 20 notificações 
de suspeita de dengue, sen-
do um óbito confirmado 
(Monteiro), sete descarta-
dos e 12 seguem em inves-
tigação. Foram registrados 
também seis óbitos de ca-
sos suspeitos de chikungun-
ya, sendo dois confirmados 
(Monteiro e Santa Cecília) 
e os demais estão sendo in-
vestigados.

FOTO: Reprodução/Internet

idosos reivindicam 
saúde pública 

claudia Leitte 
lança música nova

“As horas” será 
exibido no cineclube

curso de Redação 
Digital chega à JP

crianças da LBV 
combatem o Aedes

Idosos de várias localidades 
e regiões do País estão reunidos em 
Brasília na 4ª Conferência dos Direi-
tos da Pessoa Idosa em debate sobre 
ações de caráter prioritário a serem 
adotadas para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas da terceira ida-
de. A pauta central das discussões, 
afirma o presidente do Conselho Na-
cional dos Direitos do Idoso (CNDI), 
Luiz Legnani, é assegurar direitos 
conquistados e avançar em medidas 
que melhorem o acesso das pessoas 
com mais de 60 anos a atendimento 
de qualidade na rede do SUS. 

Na noite dessa terça-feira, 
26, por volta das 21 horas, a can-
tora Claudia Leitte realizou uma 
transmissão ao vivo em sua página 
do Facebook e lançou de surpresa, 
sua nova música de trabalho. Du-
rante o livestream, a intérprete de 
‘Extravasa’, cantou diversas músi-
cas de sua carreira solo e aprovei-
tou o momento para cantar a versão 
acústica da nova canção ‘Riscos de 
Amor’. Nenhuma informação foi 
divulgada sobre o lançamento da 
música nas rádios, nas plataformas 
de streaming ou venda.

O filme “As Horas”, com diver-
sas premiações e indicações, será 
a próxima atração do Cineclube “O 
Homem de Areia”, da Fundação Casa 
de José Américo, próxima quarta-
feira (4), às 19h30, com entrada 
gratuita em sessão única. O drama 
terá como comentarista a professora 
da Universidade Federal da Paraíba, 
Ana Adelaide Peixoto. Dirigido por 
Stephen Dillane, com roteiro de Da-
vid Hare e Michael Cunningham, “As 
Horas” é um drama adaptado do livro 
homônimo de Micharel Cunningham. 
Em três períodos diferentes, três 
mulheres, interligadas, com três 
histórias que se entrelaçam e se 
fundem, promovem o enredo num 
momento surpreendente.  

Depois de passar por Per-
nambuco e Rio Grande do Norte, 
a escola Berlim Digital aterrissa 
na Paraíba, onde irá realizar seu 
curso de Conteúdo e Redação Di-
gital, no Espaço Mundo, em João 
Pessoa, no dia 30 de abril. 

Dentre outros assuntos, 
serão abordados os temas Redes 
Sociais Digitais (Facebook, Insta-
gram, Snapchat, Periscope...), Ar-
quétipos, Transmídia, Ferramen-
tas de Gerenciamento e Técnicas 
de Redação Digital. Uma ótima 
oportunidade para estudantes e 
profissionais de Comunicação e 
para interessados em platafor-
mas digitais.

A Legião da Boa Vontade iniciou 
mais uma edição de sua campanha Eu 
ajudo a mudar!. Neste ano, o objetivo 
da iniciativa é mobilizar a sociedade 
para o combate intensivo e eficaz ao 
Aedes aegypti, transmissor do zika 
vírus e vetor da dengue e da febre 
chikungunya. No vídeo institucional 
da campanha, crianças atendidas 
pela LBV ensinam ações simples, 
mas importantes, que contribuem 
para erradicar o mosquito. Em 2015, 
a LBV prestou mais de 12,5 milhões 
de atendimentos e benefícios a comu-
nidades em situação de pobreza, por 
meio de seus 72 Centros Comunitá-
rios de Assistência Social.

Mecânica de motocicletas é um dos cursos oferecidos pelo Cendac como processo de inclusão social

O Centro de Apoio à 
Criança e ao Adolescen-
te-CENDAC, com apoio da 
Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Huma-
no, está finalizando projeto 
de capacitação profissional 
para a realização de 48 cur-
sos que serão ofertados atra-
vés dos Centros Sociais Urba-
nos-CSUs, em 13 municípios 
do Estado.

Os cursos serão apli-
cados em João Pessoa e em 
mais 12 municípios, como 
Campina Grande, Itabaiana, 
Esperança, Patos Pombal, 
Catolé do Rocha, Santa Rita, 
Sousa, entre outros. Apro-
ximadamente mil pessoas 
foram beneficiadas e capaci-
tadas com a oferta de cursos 
totalmente gratuitos e com 
certificação, atendendo uma 
exigência cada vez maior do 
mercado de trabalho. 

14 modalidades de cur-
sos foram oferecidas, in-
cluindo Mecânica de Motos, 
Atendente de Farmácia, Cui-
dador de Idosos, cursos bas-
tante procurados, ampliando 
as perspectivas de geração 
de renda dessa população 
carente, que necessita de 
qualificação para entrar no 

mercado de trabalho. Os 
participantes dos cursos são 
pessoas reconhecidamente 
pobres e carentes, que é o 
foco central da ação social 
do Cendac e da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano, voltados para a in-
clusão social, potencializan-
do a cidadania e a autonomia 
econômica dessa população.

Conforme a Cendac, 
em um mercado cada vez 
mais exigente pela certifi-
cação da qualificação pro-
fissional, é fato que ela será 
sempre o passaporte para a 
inserção social e para a ga-
rantia de entrada no merca-
do de trabalho.

A partir dos cursos, o 
Cendac estimula e apoia a 
formação de grupos de pro-
dução e cooperativas nos mu-
nicipios e também o contato 
com o Programa Empreender, 
do Governo da Paraiba.

Em parceria com o Go-
verno do Estado, Prefeitu-
ras Municipais, Associações, 
SABs e ONGs, o Cendac vem 
ofertando não só cursos, mas 
possibilidades e perspectivas 
de futuro para jovens e mu-
lheres e reforça sua crença na 
ampliação de novos horizon-

tes para esta população nos 
vários municipios da Paraiba.       

Para a diretora-presi-
denta do Cendac, Valquiria 
Alencar, “o mercado de tra-
balho se mostra bastante 
exigente quanto à capacita-
ção profissional, o que torna 
os cursos profissionalizantes 
do Cendac bastante procura-
dos; jovens e mulheres estão 
sendo beneficiados por esta 
ação conjunta do Cendac e 
da SEDH, que visa dar con-
dições para que as pessoas 
estejam em pé de igualdade 
através da sua qualificação,  
o que contribui para dimi-
nuir a larga faixa da exclusão 
social, do desemprego e da 
ausência de direitos que so-
fre essa população.”

Em 2015, o Cendac fez a 
entrega de mais de 5.000 cer-
tificados a jovens e mulheres, 
nas mais diversas modalida-
des e em vários municípios.

O apoio do Governo 
do Estado a esta e outras 
ações do Cendac é  de gran-
de importância, pois está 
possibilitando que muitos 
paraibanos e paraibanas 
saiam da pobreza através 
do seu trabalho e vivam 
com dignidade.

Cendac vai oferecer 48 cursos 
a carentes em 13 municípios

A Secretaria de Saúde de 
Campina Grande realiza hoje 
uma caminhada em alusão 
ao Dia Mundial em Memó-
ria às Vítimas de Acidentes 
de Trabalho. A concentração 
será às 8h na Praça do Tra-
balho, no bairro São José. 
Os participantes sairão em 
caminhada silenciosa até a 
Praça Clementino Procópio, 
no Centro, colocando cruzes 
em canteiros simbolizando 
um cemitério das vítimas de 
acidentes de trabalho para 
sensibilizar a sociedade, bem 
como chamar a atenção dos 
trabalhadores e empregado-
res em geral, sobre a impor-
tância da prevenção.

A ação faz parte da cam-
panha Abril Verde, que é rea-
lizada pelo Centro de Refe-
rência Regional em Saúde do 
Trabalhador – CEREST/CG, 
em parceria com várias secre-
tarias municipais, Ministério 
Público do Trabalho (MPT), 
Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE), Superintendên-
cia de Trânsito e Transportes 
Públicos (STTP), instituições 
de ensino superior, Previdên-
cia Social, escolas técnicas 
e sindicatos. Durante o per-

curso haverá declamação de 
cordel temático e a apresen-
tação da Filarmônica Epitácio 
Pessoa e do grupo de teatro 
da Secretaria Municipal de 
Cultura. No ponto de chegada 
serão oferecidos serviços de 
saúde, a exemplo de aferição 
de pressão arterial e teste de 
glicemia, testes rápidos de 
DST/Aids, e haverá exposi-
ção de material educativo, 
informações sobre saúde do 
trabalhador e prevenção de 
acidentes.

Na oportunidade, o Mi-
nistério Público do Trabalho 
fará a entrega de equipamen-
tos de proteção individual a 
pessoas que trabalham com 
materiais recicláveis. A Se-
cretaria de Assistência Social 
do município apresentará as 
atividades que vêm sendo 
realizadas no combate ao 
trabalho infantil.

“Também estamos en-
volvendo nesta ação os 
trabalhadores das várias 
secretarias municipais, prin-
cipalmente os agentes de 
combate às endemias”, escla-
receu a coordenadora do CE-
REST-CG, Anna Karla Souto 
Maior.  Anna Karla.

Caminhada marca Dia 
de Memória em CG

VÍTiMAS DE AciDEnTES

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) por meio 
da Coordenação de Escola-
ridade (CODESC) recebe até 
sexta-feira (29), inscrições 
para o Processo Seletivo de 
Cursos Superiores Sequen-
ciais em Música. São ofereci-
das 25 vagas para o Sequen-
cial em Música Popular e 20 
para o Sequencial em Bandas 
e Fanfarras.

O candidato deve se ins-
crever pelo endereço eletrô-
nicowww.ufpb.br/selecaou-
fpb  preencher o formulário 
de inscrição, informando o 
número do seu documento 

de identidade e do seu CPF 
e enviar, eletronicamente o 
formulário de inscrição de-
vidamente preenchido e uma 
foto 3X4 para documento em 
arquivo digital formato jpeg.

De acordo com o edital 
13/2016, o candidato deve-
rá imprimir a Guia de Reco-
lhimento da União (GRU) no 
valor de R$ 50,00 e pagar em 
qualquer agência do Banco 
do Brasil com data de ven-
cimento até o dia 2 de maio. 
Ao efetuar a inscrição, o can-
didato deverá optar por ape-
nas um curso.

As provas de conheci-

mento específico serão rea-
lizadas nos dias 16 e 17 de 
maio, no Departamento de 
Música da UFPB em João 
Pessoa, no horário de 8h às 
12h e, se necessário das 14h 
às 18h. A previsão é que a 
primeira lista com o respec-
tivo edital de cadastramento 
está previsto para o dia 1º 
de junho.

Outras informações po-
dem ser obtidas no edital 
nº13/2016 da Pró-Reitoria 
de Graduação (PRG) no en-
dereço eletrônico www.prg.
ufpb.br ou pelo telefone (83) 
3216-7136.

UFPB recebe inscrições de 
cursos superiores sequenciais

Riscos ocupacionais são exibidos
Paralelamente à cami-

nhada, as instituições parcei-
ras estarão expondo na Praça 
Clementino Procópio traba-
lhos relacionados aos riscos 
ocupacionais. Além disto, 
haverá exposição de animais 
peçonhentos, chamando a 
atenção para o perigo e as 
precauções.

A campanha começou no 
início do mês e vem realizan-
do panfletagem em semáforos, 
debates, capacitações, pales-
tras em hospitais públicos e 
outros ambientes de trabalho. 
Somente no primeiro trimestre 
deste ano o Cerest notificou 92 
acidentes relacionados ao tra-
balho, além de um óbito, que 
teve como vítima um trabalha-
dor do setor da saúde. Do total 

de notificações da unidade de 
saúde do trabalhador, 45 foram 
graves, 46 por acidente com 
material biológico e um caso 
de lesão por esforço repetitivo 
(LER/DORT).

Em 2015, foram notifica-
dos três casos de óbitos envol-
vendo trabalhadores em Cam-
pina Grande e 531 casos de 
acidente de trabalho, 387 en-
volvendo homens e 144 com 
mulheres. Foram registrados 
44 casos de lesão por esforço 
repetitivo e 129 envolvendo 
pessoas contaminadas por 
material biológico, de acordo 
com os dados notificados no 
Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação. 88 
acidentes foram registrados 
na construção civil.
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Crise leva donos de postos a reduzirem os preços em JP

Combustíveis
Janielle Ventura
Especial para A União

Uma redução repen-
tina no valor da gasolina 
pode representar uma eco-
nomia de R$ 0,15 à R$ 0,40 
por litro na hora do abas-
tecimento. Segundo infor-
mou ontem o Sindicato do 
Comércio Varejista de Deri-
vados de Petróleo do Esta-
do da Paraíba (Sindipetro-
-PB), a decisão de baixar 
o preço partiu dos donos 
dos postos de combustível 
em função da crise econô-
mica. Na última pesquisa 
realizada pelo Procon-JP, 
o menor valor praticado 
era de R$ 2,539, agora se o 
consumidor fizer uma bre-
ve pesquisa, poderá encon-
trar o combustível por até 
R$ 3,39. Em locais como o 
Posto Canaã, localizado do 
bairro do Cristo, motoris-
tas encontram a gasolina 
por R$ 3,49 o litro. Já no 
Posto Ipiranga, situado no 
bairro Rangel, o preço é de 
R$ 3,39. Essa notícia ale-
grou cidadãos pessoenses 
que, no meio de tanta crise, 
gostaram dessa economia 
no bolso.

Para Josivaldo Soares, 
que está desempregado, 
essa redução “foi uma bên-
ção. Fiquei muito surpreso. 
Passei aqui um dia desses 
e estava em R$ 3,69. Achei 
ótimo. Em uma crise como 
essa, qualquer surpresa 
como essa vale a pena”, ex-
plicou. Rafael Cruz é ven-
dedor e sabe muito bem 
como a redução é impor-
tante para a realização do 
seu trabalho. Uma medida 
para não gastar demais, era 
manter o carro abastecido, 
evitando assim ser pego de 
surpresa com um novo au-
mento. “Eu rodo muito nas 
ruas vendendo meus pro-
dutos. Era um furo grande 
no bolso. Parece pouco, 
mas na verdade, essa redu-
ção é uma economia signi-
ficativa”, garantiu. 

Vendas reais crescem 4,16% 
em março, segundo a Abras

SupermerCadoS

andré magnabosco
Agência Estado

 O número de empresas 
negativadas no Brasil cresceu 
11,08% em março, na compa-
ração com o mesmo período 
do ano passado, segundo o 
Indicador de Inadimplência 
de Pessoas Jurídicas do SPC 
Brasil. O resultado foi impul-
sionado principalmente pela 
expansão de 16,64% na taxa 
de inadimplência da região 
Nordeste. 

Os números não consi-
deram o Sudeste, em função 
de lei estadual que vigora em 
São Paulo e dificulta a negati-
vação de pessoas físicas e ju-
rídicas no Estado. De acordo 
com o SPC Brasil, merece des-
taque no Nordeste o aumento 
da inadimplência no setor de 
Serviços, que engloba os ban-
cos e financeiras. Nesse caso, a 
taxa chegou a 21,21%, acima 
das marcas registradas na In-

dústria (20,78%) e no Comér-
cio (20,45%). Na Agricultura 
a expansão foi de 48,99% na 
mesma base comparativa, de 
acordo com levantamento 
elaborado pelo SPC Brasil em 
parceria com a Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL). O setor de Ser-
viços, em geral, apresentou 
resultado negativo em todo o 
País durante o mês passado. 

O Indicador de Inadim-
plência de Pessoas Jurídicas 
para o setor de Serviços ficou 
em 16,75% no Centro-Oeste, 
14,41% na região Norte e 
13,39% no Sul. Na sequên-
cia, em todas as regiões ana-
lisadas, aparece o setor de 
Comércio entre aqueles com 
maior taxa de inadimplência. 
“O agravamento da crise fez 
cair o consumo das famílias, 
consequentemente afetando 
o faturamento das empresas”, 
destacou em nota o presiden-
te da CNDL, Honório Pinheiro.

Cresce 11,08% a taxa 
de pessoas jurídicas

INadImpLÊNCIa

altamiro Silva Junior
Agência Estado

 O período de re-
cessão prolongada no 
Brasil sugere que a pro-
babilidade de calotes 
de empresas deve con-
tinuar a aumentar no 
País em 2016 para níveis 
não vistos desde 2008, 
ano marcado pela crise 
financeira mundial, afir-
ma o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), em 
relatório divulgado nes-
sa quarta-feira, 27. No 
documento, o FMI avalia 
a situação do endivida-
mento corporativo de 
cinco países - Brasil, Co-
lômbia, Peru, México e 
Chile - e nota que a eco-
nomia brasileira é a que 
tem maior risco de cres-
cimento de defaults, in-

fluenciada pela recessão 
histórica no País. Além 
disso, a queda dos pre-
ços das commodities e 
o alto patamar do dólar 
também contribuem ne-
gativamente para a pio-
ra da situação financeira 
das empresas brasileiras. 
Na avaliação do diretor 
para o Departamento 
de Hemisfério Ocidental 
do FMI, Alejandro Wer-
ner, companhias estatais 
respondem por cerca de 
30% do endividamento 
das empresas na Amé-
rica Latina. No caso do 
Brasil, a situação desafia-
dora da Petrobras, mas 
o economista ressaltou 
ainda que companhias 
privadas na América do 
Sul também vêm apre-
sentando deterioração 
de indicadores.

Calotes no Brasil 
tendem a aumentar

reLaTÓrIo do FmI

Combustível pode ser encontrado por até R$ 3,39 no Posto Ipiranga do bairro do Rangel; no Canaã o litro sai por R$ 3,49

Famílias ficam
 menos endividadas

IpC-Fipe sobe 
0,60% em abril

pão de açúcar aprova 
ação de investimento

FNde dá prazo 
para os municípios

Lei dá garantia a 
bancos sobre o FGTS

As famílias brasileiras ficaram 
menos endividadas e menos inadim-
plentes em abril, de acordo com a Pes-
quisa de Endividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (Peic), apurada pela 
Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Em 
abril, 59,6% das famílias declararam 
possuir dívidas, contra uma fatia de 
60,3% em março. O resultado também 
foi menor do que o registrado em abril 
do ano passado, quando 61,6% das 
famílias estavam endividadas. “Há três 
meses que a Peic apresenta retração e, 
em abril, chegou ao seu menor patamar 
desde março de 2015. 

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC), que mede a inflação 
na cidade de São Paulo, teve alta de 
0,60% na terceira quadrissemana de 
abril, segundo a Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (Fipe). O 
resultado é menor que o da segunda 
quadrissemana do mês, período em 
que o IPC avançou 0,75%. Na tercei-
ra estimativa de abril, cinco grupos 
de produtos desaceleraram ganhos 
em relação à segunda prévia do mês. 
Em Habitação, o aumento dos custos 
diminuiu de 0,18% na segunda qua-
drissemana para 0,15% na terceira 
leitura deste mês. 

Os acionistas da Cia. Brasileira 
de Distribuição (Grupo Pão de Açú-
car) aprovaram, em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária (AGOE) 
realizada nessa quarta-feira, 27, o 
Plano de Investimentos de 2016, no 
valor de até R$ 927,378 milhões. Os 
focos da rede varejista, segundo a 
ata da assembleia, serão abertura 
de lojas, aquisição de terrenos, con-
versão e reforma de lojas, além de 
infraestrutura em tecnologia, logís-
tica e outros. Foi aprovado também 
o pagamento de dividendos relativos 
ao exercício 2015, de R$ 0,0137 por 
ação ON e R$ 0,015 por ação PN.

A poucos dias do fim do prazo 
para enviar as informações sobre in-
vestimentos feitos em educação no 
ano passado, 72% dos municípios 
brasileiros ainda não encaminharam 
seus dados ao Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE). 
Eles têm até 30 de abril para enviar 
as informações pelo Sistema de In-
formações sobre Orçamentos Públicos 
em Educação (Siope). Apenas 27,65% 
dos municípios haviam encamin-
hado os dados pelo Siope. Quem não 
cumprir o prazo fica inadimplente no 
Serviço Auxiliar de Informações para 
Transferências Voluntárias (Cauc).

Os bancos passam a ter ga-
rantia do Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR) nos contratos de 
financiamento do programa Minha 
Casa, Minha Vida, com prestações 
parcialmente custeadas com recursos 
do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). O Diário Oficial trouxe 
ontem uma medida provisória, con-
vertida em lei, que mudou as regras 
do Programa Minha Casa, Minha Vida 
para garantir o pagamento quando o 
beneficiário não quitar as prestações 
do imóvel. O objetivo é assegurar res-
sarcimento ao FGTS quando as pre-
stações dos imóveis não forem pagas. 

FoTo: Evandro Pereira

As vendas dos supermercados 
brasileiros cresceram 4,16% em ter-
mos reais em março deste ano na 
comparação com o mesmo mês do 
ano anterior, de acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Supermercados 
(Abras). Já na comparação com fe-
vereiro deste ano, houve alta real de 
8,44%. No acumulado do primeiro 
trimestre de 2016, as vendas do setor 
aumentaram 1,18% em termos reais 
ante os mesmos meses de 2015. Todos 
os valores foram deflacionados pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA). Em termos nominais, a alta 
nas vendas em março foi de 13,94% 
na comparação com o mesmo mês de 
2015. Já o resultado acumulado do 

primeiro trimestre é de crescimento 
de 11,5% ante o mesmo período do 
ano anterior. Em nota, a Abras chama 
atenção para o fato de que os resulta-
dos de março foram beneficiados por 
um efeito de calendário. A Páscoa, 
importante data para o varejo de ali-
mentos, ocorreu este ano em março 
enquanto, no ano passado, a come-
moração se deu em abril.

O presidente da entidade, Fer-
nando Yamada, avaliou que o resul-
tado de março ainda demonstra um 
desempenho fraco de vendas. Para 
abril, a perspectiva é de que, com o 
patamar de comparação normaliza-
do, os indicadores voltem a mostrar 
um recuo nas vendas. A projeção da 
Abras é de queda de 1,8% nas vendas 
em 2016. O preço da cesta de itens 

básicos nos supermercados brasilei-
ros subiu 1,07% em março na com-
paração com fevereiro deste ano, de 
acordo com a Abrasmercado, cesta 
composta por 35 produtos de largo 
consumo pesquisada pela GfK e ana-
lisada pela Abras.

O preço total da cesta saiu de R$ 
456,22 em fevereiro para R$ 461,12 
em março. Já na comparação com 
março de 2015, o preço subiu 17,95%. 
Entre as maiores altas do mês passado 
estão itens como leite longa vida, cujo 
preço aumentou 5,5%, cerveja, com 
alta de 4,47%, e detergente líquido 
para louças, aumento de 4,25%. Já as 
maiores quedas foram encabeçadas 
por cebola, cujo preço recuou 6,03%, 
xampu, queda de 2,89%, e sabone-
te, retração de 2,53%.

Dayanne Sousa
Agência Estado

Acordo reduzirá 
litígios entre a 
compra e a
venda de imóveis

O Ministério da Fazenda 
informou ontem que repre-
sentantes do governo, Judiciá-
rio, consumidores e incorpo-
radoras assinaram um acordo 
em que firmam compromissos 
para o aperfeiçoamento das 
relações entre vendedores de 
imóveis, loteadores e consumi-
dores. O pacto traz definições 
sobre cumprimento de contra-
tos, prazos, sanções e direitos 
do consumidor. O objetivo é 
reduzir a judicialização dos 
contratos de compra e venda 
de imóveis firmados entre as 
partes e trazer mais segurança 
e transparência para essas re-
lações comerciais. O chamado 
Pacto do Mercado Imobiliário 
prevê, entre outras iniciativas, 
a exclusão de cláusulas consi-
deradas abusivas ao consumi-
dor e que contribuíram para 
o aumento dos litígios.

Bernardo Caram
Da Agência Estado



Sras. Maria Goretti Lacer-
da, Maria Bernadete Silva 
Sobral, Maria das Graças do 
Nascimento, Fabíola Guerra 
Souto Maior e Lina Rosa 
Veloso Borges Ribeiro de 
Morais, deputado federal 
Damião Feliciano, empresá-
rio Telmo Lopes, jornalista 
Magda Meirelles, publicitária 
Martha Queiroga.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Depois da parceria com a marca 
Versace, a Riachuelo apresentou no 
SPFW uma coleção assinada pelo fa-
moso estilista Karl Lagerfel, diretor 
criativo da Chanel e da Fendi.
  As peças foram apresentadas 
por top models e também em araras 
na passarela do evento.

Zum Zum Zum

FOTO: Ednaldo Araújo

60 anos

COM VESTIDO 
de bolinha, óculos 
de gatinha e laço de 
mocinha, Messina 
Palmeira promove 
festa para comemo-
rar seus 60 anos.

O evento será 
a partir das 17h na 
cobertura do Ho-
tel Sapucaia, em 
Tambaú, onde ela 
vai homenagear 
vinte mulheres que 
se destacaram em 
vários segmentos e 
também o colunista 
social Abelardo Jure-
ma Filho.

Promotora Salete Porto, cônego José Carlos Serafim, Berenice Paulo Neto, desembargadora Fátima 
Bezerra e juíza Renata Câmara na missa de Ação de Graças pela posse da nova diretoria da Esma

“Crianças que permanecem 
limpas até o final da festa 
deveriam ter o direito de 
trocar de pais”

“Mesmo com o céu escuro, 
faço festa de estrelas den-
tro de mim e vou respingando 
luzes pelo caminho”

KLÉBER NOVARTES SIMONE RESENDE

    A artista plástica potiguar, Tarciana Kaline, abriu ontem no Mezanino 2 do Espaço 
Cultural José Lins do Rego, a exposição “Oníricos Quânticos”.  A mostra ficará aberta ao 
público até o dia 27 de maio.

FOTO: Arquivo

Momento feliz de Ligia e Damião Feliciano (ele é o aniversariante de hoje) 
com o jogador Hulk na viagem que o casal fez a Rússia no ano passado

Justiça
FOTO: Goretti Zenaide

Numerosa e animada mesa comandada pelo desembargador Leandro dos Santos onde, com amigos e 
auxiliares, comemorou seu aniversário última terça-feira no restaurante Adega do Alfredo

FOTO: Goretti Zenaide

Estimados Telmo e Fátima Lisboa Lopes, ele está hoje aniversariando

Emprego e renda
BACANA para quem mora por essas bandas do Litoral 

Norte a inauguração de uma megaloja Carajás na cidade 
de Cabedelo, prevista para o mês de agosto. E o melhor é 
que o governador Ricardo Coutinho e o superintendente do 
grupo, Abílio Alves Neto assinaram, esta semana,  um termo 
de cooperação técnica para geração de novos postos de 
trabalho no Estado, que serão indicados pela Secretaria 
de Desenvolvimento Humano através do Sine-PB, onde 
também vão estar disponibilizadas vagas para pessoas 
com deficiência.

A rede Carajás é voltada para o segmento home center 
e material de construção.

   A Pauta Comunicação, agência especializada em assessoria de imprensa, 
comunicação corporativa e produção de conteúdo dos estimados jornalistas Iara Ieno 
e Leandro Ramalho, atualizou sua logomarca produzida pelo Vind Creativa Studio.

    A PBTur, em parceria com a Associação Brasileira de Hotéis na Paraíba, a  Federação 
do Comércio e a Azul Viagens está promovendo uma capacitação de 80 agentes de viagens 
e uma rodada de negócios em Belo Horizonte visando o Destino Paraíba.

SERÁ lançado 
hoje, às 17h no Tribu-
nal Pleno, a “Revista 
do Foro - Volume 135” 
e o livro CD Multimídia 
“Súmulas e Prece-
dentes do TJPB”, este 
organizado por Rob-
son Cananéa, diretor 
especial do Tribunal de 
Justiça da Paraíba.

Ainda durante a 
solenidade vai acontecer 
a aposição das foto-
grafias dos desembar-
gadores Abraham Lin-
coln da Cunha Ramos 
e Fátima Bezerra 
Cavalcanti na galeria 
dos ex-presidentes do 
TJPB.

Conferência internacional
COMEÇAM hoje no site http://www.databufpb.com.br, 

as inscrições para a Conferência Internacional “Investi-
mento, Corrupção e o Papel do Estado - um Diálogo Suíço 
Brasileiro” que vai acontecer nos dias 27 e 28 de maio no 
auditório do Centro Cultural Ariano Suassuna, no Tribunal 
de Contas do Estado.

O evento contará com presenças ilustres do cenário 
nacional como a ministra do STF, Carmen Lúcia Antunes 
Rocha e também juristas que virão da Suíça.

   A Câmara de Diretores Lojistas de João Pessoa promove hoje em sua sede 
no Centro, a palestra “Saiba como gerir as suas vendas com cartão de crédito”.  Para 
participar informações pelo telefone 3316-3800.

Solidariedade

AS LOJAS Calzature, 
Tell Passo, Arte Ouro, 
Maison du Chef, Ouro e 
Hora, Cores e Formas, 
ArtCasa participam do Al-
moço Regional em prol da 
Amem no próximo domin-
go no salão de eventos 
do Grupamento de En-
genharia. Todas enviaram 
maravilhosos brindes que 
serão sorteados entre os 
convidados. Participem!

Pedra do ingá

O IPHAEP pro-
move hoje o Fórum 
Permanente de Ciência 
e Cultura com o tema 
“Arqueologia da Pedra do 
Ingá: enigma e realidade”, 
tendo como palestrante 
Vanderley de Brito, 
mediadora Cassandra 
Figueiredo e debatedores 
Carlos Alberto Azevedo, 
Thomas Oliveira, Márcia 
de Albuquerque Alves e 
Cláudio Nogueira. O even-
to será às 14h na sede 
daquele órgão.

Artesanato

VEM AÍ mais uma 
edição do Fenearte 
que vai acontecer de 7 
a 17 de julho no Cen-
tro de Convenções de 
Pernambuco.

Trata-se da maior 
feira de artesanato da 
América Latina e, como 
não poderia deixar de 
ser, a Paraíba, com 
apoio do Governo do 
Estado, estará partici-
pando com o seu rico 
e diversificado arte-
sanato. 

Sarau literário
A XXVIII EDIÇÃO do Pôr do Sol Literário promovida 

pela Confraria Sol das Letras vai ser marcada pelo lança-
mento de livros de autoria de Horácio de Almeida LIma, José 
Bezerra Filho e Jackson Kakito, bem como pela homenagem 
póstuma ao escritor Petrônio de Castro Pinto, que será 
feita pelo historiador José Octávio de Arruda Mello.

O evento acontece a partir das 17h30 na Academia 
Paraibana de Letras com perfomance musical de José Bezerra 
Filho e exposição de trabalhos em pó de café sobre tela 
da artista plástica Cris Peres. 

Inauguração

O PRESIDENTE do 
Tribunal Regional Federal 
da 5a Região, desembar-
gador federal Rogério de 
Meneses Fialho Moreira 
e o diretor do Foro da 
Seção Judiciária do Ceará, 
juiz federal Bruno Leonar-
do Câmara Carrá convi-
dando para a inauguração 
da sede definitiva da 
Subseção Judiciária de 
Limeiro do Norte, CE. 

A solenidade será 
no dia 13 de maio, às 10h, 
naquela cidade cearense.

    O Boticário está com diversas alternativas de presentes para o Dia das Mães, 
onde a grande novidade é a luxuosa fragrância Elysée.
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Paraíba com três 
atletas no Circuito 
Mundial de Vôlei

COM 12 CLUBES

Nordestão pode sofrer mudanças
Equipes já discutem 
novas formas com 
disputa em turno único 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de abril de 2016

Foto: Divulgação

Redução para 12 partici-
pantes, disputa de turno úni-
co em pontos corridos para 
definir semifinais e adeus aos 
estaduais. Essas são as prin-
cipais mudanças que os clu-
bes cogitam para a Copa do 
Nordeste e estudam pôr em 
prática a partir de 2018. Eles 
se reuniram recentemente no 
Recife e firmaram o compro-
misso de brigar contra o pre-
juízo financeiro e, sobretudo, 
o desgaste gerado pelo atual 
calendário.

 O Ceará seria o principal 
beneficiado com a mudança. 
Para garantir os grandes, Nor-
destão estuda ‘canetada’ em 
vagas e conversa com CBF. Na 
linha de frente, estão Bahia, Vi-
tória, Sport, Santa Cruz, Náuti-
co, Ceará e Fortaleza. O Sport é 
um dos que assumiram a lide-
rança no assunto.

No encontro realizado na 
capital pernambucana, o time 
da Ilha do Retiro apresentou es-
tudo que mostra ter percorrido 
mais de 40 mil km em todo o 
último Brasileiro. O Goiás, o se-
gundo que mais viajou, acumu-
lou 18 mil km na competição.

Esse desgaste é agrava-
do por um cenário comum a 
todos: a maioria chega hoje 
com mais de 20 jogos ao final 
de abril. Por isso, um dos ob-
jetivos é deixar de disputar os 

campeonatos locais com o pas-
sar do tempo. 

Primeiramente, a briga 
com as federações, que, inclu-
sive, se encontraram na última 
segunda-feira, na sede da CBF, 
no Rio de Janeiro, com essa pau-
ta. Depois, os contratos de TV 
ainda em vigência dos estadu-
ais - na Bahia, ele se encerra em 
2020, enquanto que no Ceará e 
em Pernambuco, em 2018, por 
exemplo. E, por fim, o receio de 

que parte dos clubes recue por 
pressão nos bastidores.

Para aliviar o calendário e 
valorizar o seu principal produ-
to, a proposta ainda inicial que se 
encontra na mesa é a seguinte: 12 
clubes se enfrentando em turno 
único, semifinais e final. O cálcu-
lo é de que o número de partidas 
sem os estaduais nos primeiros 
meses do ano seria derrubado 
praticamente pela metade.

Com acordos televisivos 

ainda a serem cumpridos, uma 
alternativa para os dissidentes se-
ria deixar de disputá-los com seus 
times principais. Entre outros mo-
tivos, porque a carga de pressão 
por vaga nos campeonatos locais 
seria reduzida. O novo formato do 
Nordestão teria também como no-
vidade a criação das Séries A e B.

Em sua primeira tempora-
da, a Série A teria os seus parti-
cipantes escolhidos a partir do 
ranking da CBF. Na B, os esta-

duais serviriam como critério 
para acesso a cada ano. Seria 
uma reviravolta para as federa-
ções, que perderiam força.

O discurso dos clubes é de 
que o Nordestão não pertence 
a elas, portanto, não existe mo-
tivo para temer um mal-estar. 
As filiadas defendem que o for-
mato ideal com 16 clubes teria 
os nove campeões estaduais e 
os sete melhores do ranking de 
cada federação e não da CBF. 

Botafogo-PB
aprova início 
das semifinais 
do Estadual

A marcação da pri-
meira partida das semifi-
nais contra o Sousa, para 
o próximo domingo, em 
Sousa, foi muito bem re-
cebida na Maravilha do 
Contorno. O pensamento 
da diretoria e da comissão 
técnica era justamente 
não demorar muito para 
jogar, e então não correr 
o risco de perder o ritmo 
que a equipe conquistou 
nos últimos dias. Ontem, 
o time treinou nos dois 
períodos, pela manhã em 
uma academia e à tarde 
no CT do Belo.

A programação já foi 
definida pela comissão 
técnica e hoje haverá um 
treino técnico e tático na 
Maravilha do Contorno. 
Para amanhã, está previs-
to um treino apronto, pela 
manhã, quando o técnico 
Itamar Schulle vai definir 
a equipe titular que en-
frentará o Sousa, no Ser-
tão. Tudo indica que ele 
terá a força máxima para 
esta partida, já que não 
tem nenhum jogador sus-
penso, nem em tratamento 
no departamento médico.

Sobre o favoritismo 
para se classificar para as 
finais, Itamar diz que não 
leva isso em conta, e que 
espera muita dificuldade 
nestas semifinais. “Cada 
jogo é uma história. Fomos 
bem na última partida, e 
fizemos o jogo terminar 
fácil. Mas do outro lado, 
teremos um grande adver-
sário, que já nos venceu lá, 
e temos que estar prepara-
dos, e com o pés no chão, 
para cumprir nossos obje-
tivos”, disse o treinador.

A logística para a pri-
meira partida destas se-
mifinais já foi definida. 
Após o treino de amanhã 
pela manhã, os jogadores 
almoçam e viajam em se-
guida para o Sertão, che-
gando no início da noite. 
O sábado será de descan-
so para o jogo no domin-
go, às 16h30, no Estádio 
Marizão, em Sousa. O Bo-
tafogo entra nas semifi-
nais, com a vantagem de 
jogar por dois resultados 
iguais na soma geral dos 
dois jogos. (I.M.)

A maratona de jogos, viagens 
e treinos continua no Campinen-
se, disputando o Campeonato Pa-
raibano, a Copa do Brasil e a Copa 
do Nordeste. Após o primeiro jogo 
da decisão da Copa do Nordeste, 
ontem à noite, no Arrudão, em 
Recife, contra o Santa Cruz, a equi-
pe retornou no início da madruga-
da de hoje à Campina Grande. O 
elenco já se reapresenta hoje às 16 
horas, no Centro de Treinamen-
to Rubro-Negro, para dar início a 
preparação para o jogo da volta, 
neste domingo, no Estádio Ami-
gão, em Campina Grande.

Dentro da programação ela-
borada pela comissão técnica, 
amanhã o time fará um coletivo 
apronto, às 16 horas, no Estádio 
Amigão, quando o técnico Fran-
cisco Diá definirá o time para a 
partida decisiva, que vai apontar o 
campeão da Copa do Nordeste, e 

Campinense já começa a treinar para a grande decisão de domingo

à vaga para representar o Brasil na 
Copa Sul-Americana.

A venda dos ingressos para a 
grande final já começa hoje, na 
loja do Campinense. Os preços, até 
o horário que fizemos esta repor-
tagem, ontem, ainda não tinham 
sido definidos. A expectativa da 
diretoria é que o público seja supe-

rior a 25 mil pessoas. Foi montado 
todo um esquema de segurança 
para receber também um grande 
número de torcedores do Santa 
Cruz, que virão apoiar o time per-
nambucano, nesta decisão. 

“Vamos montar todo um es-
quema para que tenhamos uma 
grande festa. Chegou a hora do 

torcedor rubro-negro lotar o Ami-
gão, e empurrar nosso time para 
mais um título nordestino, e en-
trar para a história do futebol pa-
raibano, como o único clube do fu-
tebol estadual a participar de uma 
competição internacional, como a 
Copa Sul-Americana”, disse o pre-
sidente Williams Simões.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Índio deixa o Auto Esporte e acerta com o Paraná Clube
Com o fim do quadran-

gular da morte, os clubes 
paraibanos começam a se 
desfazer dos elencos, exceto 
o Botafogo, que vai ter pela 
frente o Brasileiro da Série 
C, e mais outros dois que 
vão participar da Série D, e 
que serão definidos após as 
semifinais do Campeonato 
Paraibano. No Auto Esporte, 
o técnico Índio já decidiu o 
seu futuro, e alguns atletas 
do Clube do Povo poderão 
acompanhar o treinador em 
sua nova missão, agora no 
Sul do País.

Ontem, o técnico Índio 
confirmou que aceitou um 
convite para fazer parte da 
comissão técnica do Maringá, 
do Paraná, e ajudar na forma-
ção do elenco do clube sulista, 
que vai participar do Campe-
onato Brasileiro da Série D. 
“Neste segundo semestre, a 
situação de treinadores jo-
vens, como eu, é muito difí-
cil, porque os clubes que vão 
para o Campeonato Brasilei-
ro, preferem treinadores mais 
experientes, para comandar 
as equipes. Então, para estar 
no mercado, resolvi aceitar 

este convite, para auxiliar o 
que for possível o time do Ma-
ringá, a conseguir fazer uma 
boa campanha na Série D, e 
quem sabe, conseguir se clas-
sificar para a Série C do próxi-
mo ano”, disse o treinador.

Como está responsá-
vel por ajudar na formação 
do elenco do Maringá, Índio 
afirmou que está preparando 
uma lista de possíveis refor-
ços da equipe sulista, e nela 
estarão nomes de jogadores 
que ele trabalhou, ou teve 
como adversário no Campe-
onato Paraibano. “Já estou 

preparando uma lista de bons 
jogadores para indicar, e en-
tre eles, estão atletas que tive 
a oportunidade de conhecer 
aqui no Campeonato Parai-
bano, inclusive trabalhar com 
eles no Auto Esporte. Por en-
quanto, não posso revelar os 
nomes, mas gostaria muito de 
contar com alguns atletas que 
estiveram comigo neste Parai-
bano. É muito provável que a 
diretoria do clube aceite algu-
mas indicações minhas, entre 
elas jogadores que vestiram a 
camisa do Auto Esporte”, in-
firmou o treinador.

NoVoS RUMoS

Diferente da temporada deste ano, quando 20 equipes foram selecionadas, a Copa do Nordeste poderá ter 12 times

Equipe voltou às atividades após confronto contra o Santa Cruz, ontem, em Recife, nas finais do Nordestão

Técnico Índio deve levar consigo vários jogadores alvirrubros

Foto: Cláudio Goês
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Delegação brasileira já conta com 
108 atletas para Jogos Olímpicos
Outros 320 nomes ainda 
serão confirmados pelo 
COB após seletivas

FOtOS: Divulgação

Faltando exatos 99 dias 
para a abertura das Olimpíadas 
do Rio, marcada para o dia 5 de 
agosto, a delegação nacional já 
tem 108 nomes confirmados 
para o maior evento esportivo 
do planeta. Porém, outros 320 
nomes estão abertos, esperan-
do que as Confederações façam 
suas respectivas convocações. 
Entre os destaques verde-ama-
relos já com passaporte carim-
bado estão Ana Marcela Cunha 
(águas abertas), Thiago Perei-
ra, Bruno Fratus, Kaio Márcio e 
Etiene Medeiros (natação), Ali-
son e Bruno Schmidt (vôlei de 
praia) e Robert Scheidt (vela), 
todos grandes candidatos ao 
pódio nos Jogos do Rio. Muitos 
atletas ainda não estão oficial-
mente confirmados nos Jogos, 
mas só não irão se tiverem 
uma lesão séria. São os casos 
de Isaquias Queiroz, campeão 
mundial de canoagem, Arthur 
Zanetti, ouro nas Olimpíadas 
de Londres na ginástica, Rodri-
go Pessoa, cavaleiro da seleção 
nacional há mais de 20 anos, e 
Mayra Aguiar, judoca que está 

na quarta posição do ranking 
mundial. As lesões ainda são 
uma preocupação para Marcus 
Vinicius Freire, diretor executi-
vo de esportes do Comitê Olím-
pico do Brasil (COB):

“Temos pouco mais de 
cem atletas classificados (no-
minalmente), então temos 
atletas disputando umas 320 
vagas. Sei o que é disputar 

vaga: é ir até o máximo. Há 
uma facilidade de aparecer 
lesões, então estamos fazen-
do muita prevenção de lesão 
com o pessoal de medicina e 
bioquímica. Tem sido aquela 
luta de quem vai usar as va-
gas que temos. Está por aí a 
corrida”, disse o dirigente. 

Os esportes coletivos ain-
da não fizeram a convocação 

para os Jogos, mas é impossível 
imaginar a Seleção Feminina de 
Futebol sem Marta, o handebol 
sem Duda Amorim e Alexandra 
Nascimento, ou o vôlei sem as 
supercampeãs Thaisa, Fabiana, 
Jaqueline e Sheilla. A expecta-
tiva é que os nomes devam ser 
oficializados somente em julho. 

O Brasil tem, atualmente, 
428 vagas confirmadas, mas 

este número pode aumentar. 
Ainda há campeonatos pré-o-
límpicos de boxe, canoagem, 
pentatlo moderno e luta olím-
pica a serem disputados. Em 
modalidades como ciclismo, 
golfe, tênis e triathlon, os atle-
tas ainda buscam pontos no 
ranking de classificação para os 
Jogos. No atletismo, os brasilei-
ros têm ainda mais de dois me-

ses para atingirem os índices, 
enquanto a natação espera a 
confirmação de mais dois reve-
zamentos (4x200m masculino 
e 4x100m medley feminino).

A quantidade de atletas já 
é a maior da história do País, 
superando os 277 atletas de 
Pequim 2008. A tendência é 
que sejam confirmados mais de 
450 atletas para as Olimpíadas.

Estudantes da rede públi-
ca de Recife tiveram contato 
com o judô, modalidade que 
mais conquistou medalhas 
olímpicas para o Brasil: são 
19, sendo três de ouro, três de 
prata e 13 de bronze. Cerca de 
2.500 alunos participaram na 
última semana das clínicas do 
projeto de fomento ao judô es-
colar realizado pela Confede-
ração Brasileira de Judô (CBJ) 
na capital do Estado.   

A ação, que encerrou na 
última segunda-feira, fez parte 
da estratégia de engajamento 
do público pernambucano ao 
Superdesafio BRA – evento in-
ternacional que coloca frente 
a frente as equipes do Brasil e 
do Canadá. 

Os professores Edson 
Gondim, Alexandre Alves e 
Rafael Bispo fizeram um tour 
por 20 escolas da rede pública, 
transmitindo para as crianças 

técnicas básicas do judô.  Cha-
mado de “Lotação Esgotada”, 
o projeto contou com o apoio 
da Federação Pernambucana 
de Judô (FPEJU), da Secretaria 
Municipal de Esportes de Re-
cife. 

O secretário municipal de 
Esportes de Recife, Luis Hen-
rique Lira, considerou que o 
evento internacional foi im-
portante para manter a cidade 
na rota esportiva. 

Alunos de Recife participam de 
clínicas de incentivos ao esporte

PRIMEIRO CONTATO

O Brasil conquistou o seu 
terceiro título de Superdesafio 
BRA de Judô consecutivo com a 
vitória na noite da última terça-
feira, sobre o Canadá no ginásio 
do Sesc Santo Amaro, em Recife 
(PE). Formada por jovens ju-
docas de 18 a 21 anos, geração 
que já está sendo preparada 
para os Jogos Olímpicos de Tó-
quio 2020, a seleção venceu to-
dos os sete confrontos do duelo 
e manteve a invencibilidade do 

País no evento.
Primeiro a entrar no ta-

tame, Daniel Cargnin (66kg) 
pontuou com um wazari e um 
yuko para superar Gabriel Jute-
au, mesma pontuação que deu 
à Jéssica Lima (52kg) a vitória 
sobre Yumi Bellali. Em seguida, 
Giovanna Pernoncini (57kg) jo-
gou Natalie Rygielski de yuko e 
abriu três a zero para o Brasil. 

“Foi muito legal participar 
do Superdesafio. Com certeza, 

vai ser muito importante na mi-
nha carreira como atleta”, disse 
Giovanna, que entrou na equipe 
Júnior do Brasil neste ano e lutou 
o Superdesafio pela primeira vez.  

Quando o pernambucano 
Gabriel Pinheiro (66kg) entrou 
para a quarta e decisiva luta do 
desafio o ginásio veio abaixo e 
o meio-leve não decepcionou. 
Com um yuko, ele superou Gue-
orgui Poklitar e sacramentou a 
vitória brasileira. 

Brasil conquista Superdesafio 
de Judô ao vencer o Canadá

EM PERNAMBUCO

A Seleção Brasileira 
Masculina de Rúgbi enca-
rou o Uruguai,  no Allianz 
Parque, em São Paulo, 
pela rodada inaugural do 
Torneio Sul-Americano da 
modalidade. No primeiro 
duelo do esporte no está-
dio, os Tupis lutaram, mas 
acabaram superados pelo 
Uruguai por 36 a 14. O pú-
blico compareceu em peso: 

mais de sete mil pessoas in-
centivaram o time verde e 
amarelo.

Os tries brasileiros fo-
ram anotados por Mark 
Jackson e Felipe Sancery, na 
etapa final. Já os tries uru-
guaios foram marcados por 
Martin Secco, Prada, Mag-
no, Ormaechea e Kessler. 
“A torcida foi muito legal. 
No primeiro tempo, nossa 

atuação ficou abaixo do 
esperado. Não estávamos 
tão ligados. No segundo, 
melhoramos e ficamos mais 
com a bola. Quando temos 
a bola, podemos fazer mui-
ta coisa legal em campo”, 
analisou Felipe Sancery, au-
tor do try verde e amarelo.

“A gente pecou em al-
guns pontos no primeiro 
tempo. O nosso grupo é 

jovem, e isso faz parte do 
nosso aprendizado. No se-
gundo tempo, mudamos e 
conseguimos fazer diferen-
te. Espero que mantenha-
mos o ímpeto final para os 
próximos confrontos”, afir-
mou Ige, capitão do Brasil.

Agora, o Brasil já está 
focado na segunda roda-
da. No próximo sábado, o 
adversário será o Chile, no 

Pacaembu, na semana em 
que o estádio municipal 
completará 76 anos. Os in-
gressos são gratuitos, me-
diante doação de 1 pacote 
de leite ou 1 kg de feijão 
que serão doados pela As-
sociação Cruz Verde. Já na 
última rodada, no dia 7 
de maio, os Tupis medem 
forças diante do Paraguai, 
fora de casa.

Após derrota na estreia, Brasil pega o Chile
TORNEIO SUL-AMERICANO DE RÚGBI

Kaio Márcio Almeida, paraibano, é um dos atletas com vaga garantida nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ao lado do também nadador Thiago Pereira

Os garotos desempenharam algumas atividades desenvolvidas por atletas e professores

Os judocas brasileiros erguem com orgulho o troféu conquistado na noite da última terça



Flamengo quer acabar mal-estar
VOLTAR A JOGAR EM MANAUS
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A Secretaria Estadual de 
Esportes do Amazonas es-
pera receber o Flamengo de 
volta em Manaus para a es-
treia do time no Campeonato 
Brasileiro. As negociações já 
começaram e tiveram como 
ponto de partida o mal-estar 
da chegada do Rubro-Negro 
no aeroporto e ainda a polê-
mica entrada em campo dos 
jogadores flamenguistas - 
quando o capitão Wallace foi 
seguido dos companheiros, 
quebrou protocolo e cravou 
a bandeira preta e vermelha 
no centro do campo, enquan-
to os mascotes rubro-negros 
ficaram para trás.

O secretário Estadual 
de Esportes, Fabrício Lima, 
que é o responsável por ne-
gociações com clubes e ad-
ministração da Arena, disse 
que a diretoria do Flamengo 
já manifestou interesse que o 
retorno serviria para mudar 
a impressão causada pelo 
Rubro-Negro na capital ma-
nauara. 

“Alguns fatores da pas-
sagem do Flamengo por Ma-
naus acabaram deixando um 
mal-estar. Por questão de se-
gurança, mesmo, o time fez 
algumas restrições, como foi 
o caso da chegada no aero-
porto e o acesso restrito com 
a torcida. Mas era véspera de 
semifinal e o time estava em 
regime de concentração. É 
compreensível. Mesmo as-
sim, o Flamengo saiu de Ma-
naus com a sensação de que 
precisa mudar a imagem que 
passou. O clube está muito in-
teressado em voltar para a ci-
dade”, comentou o secretário.

O Flamengo desembar-
cou em Manaus na noite da 
última sexta-feira para en-
frentar o Vasco na semifinal. 
No aeroporto, quase mil tor-
cedores faziam festa, mas o 

Rubro-Negro deve fazer 
estreia no Brasileirão na 
Arena Pantanal

contato foi mínimo por conta 
da forte segurança. No dia 
seguinte, em treino na Arena 
da Amazônia, a diretoria ca-
rioca pediu e a polícia abriu 
os portões para que o públi-
co pudesse interagir com o 
time. No domingo, a entrada 
em campo causou discórdia. 

O departamento de 
marketing do Flamengo con-
firmou que a capital ama-
zonense tem boas chances 
de receber a estreia do time 
de Muricy Ramalho no Cam-
peonato Brasileiro. O clube 
terá duas casas para atuar 
na competição - em jogos de 
maior apelo, Brasília, e ou-
tros com menor público, Vol-

ta Redonda. A estreia seria 
um caso pontual. Ontem, o 
secretário do Amazonas via-
jou para encontrar Bandeira 
de Mello em Goiânia e ajustar 
novos detalhes.

“Fui me encontrar com 
o presidente para tratarmos 
sobre esse retorno do Fla-
mengo a Manaus. Além dele, 
os jogadores também mos-
traram vontade de voltar. 
Eles (delegação) dizem que 
no Amazonas a torcida é di-
ferente, que deixa os atletas à 
vontade, sem pressão. Isso é 
senso comum. Fora isso, é um 
terreno em que há a certeza 
de que o público vai compa-
recer”, disse o secretário.

O clássico entre Flamengo e Vas-
co bateu recorde de público na Arena 
da Amazônia: foram 44.419 presentes 
para renda de R$ 3.531.240. O presi-
dente do Flamengo, Eduardo Bandeira 
de Mello, aprovou o gesto dos jogado-
res na entrada em campo e disse que 
os jogadores deveriam repetir o gesto 
em outro jogo. O diretor de futebol do 
Flamengo, Rodrigo Caetano, agradeceu 
a recepção manauara e disse que se não 
houve maior contato com os torcedores 
foi por motivo de segurança.

Nem os atletas e nenhum de nós 
se furtou da aproximação com os tor-
cedores, desde a nossa chegada a Ma-
naus. Tivemos contato muito grande 
com o torcedor, exceto no aeroporto 
por questão de segurança. Sobre a en-

trada, falaram de falta de respeito com 
as crianças, mas muito pelo contrário. 
Os atletas foram receber as crianças, 
deram carinho. Foi para ter um carinho 
a mais do torcedor e por eles terem lo-
tado quase que todas as dependências 
destinadas ao Flamengo. Mas quando 
não se ganha, esses fatos ganham refle-
xão maior ainda”, minimizou o dirigen-
te do Flamengo.

Cigano em 2016, o Flamengo tem 
três jogos previamente marcados para 
Brasília, no Estádio Mané Garrincha - 
contra São Paulo, Grêmio e Cruzeiro, na 
9ª, 21ª e 27ª rodadas. Outros dois estão 
praticamente certos ainda sem adversá-
rio definido. Na semana que vem a di-
retoria e a secretaria do Distrito Federal 
devem fechar novo pacote de partidas. 

Diretoria nega omissão às crianças

FOTOS: Divulgação

Em visita a Seul, na Coreia do 
Sul, o novo presidente da Fifa, 
Gianni Infantino, reforçou o de-
sejo de ampliar o número de se-
leções participantes da Copa do 
Mundo dos atuais 32 para 40 até 
a edição de 2026 do torneio. O 
projeto era uma bandeira desde 
que o suíço era candidato ao car-
go que exerce atualmente e agora 
ele quer convencer outros setores 
para levar a ideia adiante. 

“Estou tentando convencer 
todo mundo. Já começamos e va-
mos  continuar a fase de consul-
ta, que envolverá agora todas as 
partes interessadas, as associações 
e os clubes em particular. Eu acre-
dito que é importante aumentar o 
tamanho e o número de equipes 
nas Copas porque temos de ser 
mais inclusivos. Porque hoje o fu-
tebol é não só a Europa ou a Euro-
pa e a América do Sul. O futebol 
é o mundo”, disse Infantino, em 
entrevista coletiva.

O projeto de Infantino não 
vem de hoje e, assim que foi elei-
to, ele explicou a razão pela qual 
quer aumentar o número de par-
ticipantes no torneio.

 “Não é nenhum segredo que 
acredito que podemos colocar 40 

Fifa admite 40 países em Copas
POSIÇÃO FIRMADA

seleções na Copa do Mundo. Esse 
número representa apenas 19% 
dos membros da Fifa, não é mui-
to em comparação com as fases 
finais continentais, que reúnem 
entre 30% e 100% dos filiados. 
Estaríamos dando a oito países a 
possibilidade de participar, mas a 
muitos outros a chance de sonhar 

em estar em uma Copa do Mun-
do, para jogar as Eliminatórias de 
uma forma sólida. Há questões 
que precisamos pensar e discutir, 
como, qual o impacto no calendá-
rio? Acho que não teria nenhum, 
mas temos que olhar com muito 
cuidado e seriedade, para daí se-
guir em frente”, finalizou.

Presidente  Gianni Infantino 
disse que o futebol não é apenas 

de alguns continentes, mas da 
população mundial

Bandeira cravada no centro do estádio pelo capitão 
Walace foi muito criticada por desportistas

Não bastasse a má fase de 
Paolo Guerrero no Flamengo, 
a torcida rubro-negra ainda 
precisa ler que seu jogador 
mais valioso foi aconselhado 
a trocar o Rubro-Negro por 
outro clube: o Boca Juniors. A 
tentativa de convencimento 
foi feita por Roberto “Ñol” So-
lano, auxiliar-técnico de Ricar-
do Gareca na seleção peruana.

“Falamos com Paolo Guer-
rero sobre o Boca, tentei con-
vencê-lo. O que sempre digo 
aos rapazes no Peru é que, se 
têm uma oportunidade, vão 
para o Boca Juniors”, disse 
Solano ao programa de rádio 

“Diário Xeneize”, da Argentina.
Roberto “Ñol” Solano é 

próximo do atual treinador 
do Boca, Guillermo Barros 
Schelotto, que brilhou com a 
camisa do clube como joga-
dor. Ainda de acordo com a 
imprensa peruana, o camisa 9 
pode receber propostas após 
a disputa da Copa América 
Centenária, em junho.  

Guerrero chegou ao Fla-
mengo em julho de 2015, 
vindo do Corinthians, por um 
valor próximo aos R$ 40 mi-
lhões. Em 36 jogos, o peruano 
marcou 12 gols com a camisa 
rubro-negra.

Paolo Guerreiro pode 
jogar no Boca Júniors

DIAS CONTADOS

Peruano chegou à Gávea em 2015 e não vive um bom momento



Fortaleza volta a sediar 
evento internacional 
reunindo a nata do esporte

PB com três atletas no Mundial
CIRCUITO DE VÔLEI DE PRAIA

FotoS: Divulgação
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Três paraibanos dispu-
tam até o próximo domingo o 
Circuito Mundial de Vôlei de 
Praia, na cidade de Fortaleza, 
capital do Ceará. Com entrada 
franca, a arena está montada 
na Praia do Futuro e desde a 
última terça-feira o evento con-
ta com outras estrelas do vôlei 
de praia mundial, dentre eles 
campões do planeta, medalhas 
de ouros em pan-americanos e 
campeões olímpicos. O Brasil 
está representado por dezes-
seis equipes, oito em cada nai-
pe (masculino e feminino).

Os paraibanos na disputa 
desta competição internacio-
nal são a dupla Álvaro/Vitor e 
Andressa, que forma parceria 
com a sergipana Tainá. Eles 
brigam por 500 pontos no 
ranking geral e uma premiação 
de 11 mil dólares. Ao todo, são 
150 mil dólares em premiação 
nos dois naipes. Após a parada 
na capital cearense o Circuito 
Mundial segue para a Europa, 
onde será realizado o Open 
de Sochi, na Rússia, de 3 a 8 
de maio. Outros oito eventos 
ocorrem até a disputa dos Jo-
gos Olímpicos.

A cidade de Fortaleza, 
por sua vez, volta a sediar uma 
competição deste porte quase 
dez anos depois, por deter-

minação da Federação Inter-
nacional de Voleibol (FIVB). 
Ágatha/Bárbara Seixas e Pe-
dro Solberg/Evandro, que re-
presentarão o Brasil nos Jogos 
Olímpicos, são outras duas du-
plas brasileiras que disputam o 
Circuito Mundial em Fortaleza.

Em relação às estrelas 
mundiais presentes na compe-
tição estão os norte-america-
no Gibb, campeão do Circuito 
Mundial 2012, e seu parceiro 
Patterson; campeões pan-ame-
ricanos Virgen e Ontiveros, do 
México, e; medalhista olímpico 
e campeão mundial, Márcio 
Araújo, natural de Fortaleza 
e que aos 42 anos realiza sua 
temporada de despedida, jo-
gando pela última vez em casa. 

No masculino, o Brasil 
está representada pelas se-
guintes duplas, por ordem 
de pontuação no ranking de 
entradas da Federação Inter-
nacional de Voleibol: Pedro 
Solberg/Evandro (RJ), Álvaro 
Filho/Vitor Felipe (PB), Ri-
cardo/Allison Francioni (BA/
SC), Guto/Saymon (RJ/MS), 
André Stein/Oscar (ES/RJ), 
Luciano/Márcio Araújo (ES/
CE), Jô/George (PB) e Thia-
go/Harley (SC/DF). 

Já no naipe feminino, as 
equipes brasileiras são Ága-
tha/Bárbara Seixas (PR/RJ), 
Juliana/Taiana (CE), Lili/Re-
becca (ES/CE), Duda/Elize 
Maia (SE/ES), Carolina Horta/
Ana Patrícia (CE/MG), Rachel/
Ângela (RJ/DF), Val/Josi (RJ/
SC) e Andressa/Tainá (PB/SE).

Os paraibanos Milton Perei-
ra Silva, Damião Robson de Souza 
Ramos, Marcos José Alves Felipe 
e Severino Gabriel da Silva, todos 
da Associação Paraibana de Cegos 
(Apace/PB), foram convocados para 
a Seleção Brasileira de Futebol de 5, 
que disputarão os Jogos Paralímpi-
cos Rio/2016, no período de 7 a 18 
de setembro, na Cidade Maravi-
lhosa. Quem comandará o grupo é 
outro paraibano, Fábio Luiz Ribeiro 
Vasconcelos, que terá como auxiliar, 
Josinaldo Costa Sousa.

Além do quarteto da terra, fo-
ram selecionados: Luan de Lacerda 
(Agafuc-RS); Vinícius Tranchezzi 
(Apadv-SP); Cassio Lopes (ICB-BA); 
Gledson da Paixão (Apadv-SP);  Je-
ferson da Conceição (ICB-BA); Mau-
rício Tchopi Dumbo (Agafuc-RS); 
Raimundo Nonato (ADVP-PE); Ri-
cardo Steinmetz (Agafuc-RS); Tiago 
da Silva (Urece-RJ) e Tiago Santos 
Nascimento (ICB-BA). Na busca da 
tão sonhada medalha de ouro, Da-
mião Robson, enfatizou que não 
existe favoritismo por parte dos 

Paraibanos confirmados na seleção
PARALIMPÍADAS 2016

Fábio Luiz Ribeiro, que já foi goleiro, hoje é o técnico da Seleção Brasileira

A dupla paraibana Álvaro e Vitor, bem ranqueada no cenário esportivo internacional, estão em Fortaleza disputando o Circuito Mundial, que conta com os melhores atletas do planeta em busca do título

Paraibana tem índice, porém, ainda existem outras seletivas

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

brasileiros, onde a disputa será mui-
to complicada e difícil.

“No evento deste porte não 
tem seleção favorita, mesmo o Brasil 
atuando em casa. Resta jogar muito 
e ser um grupo aplicado para ven-
cer a competição”, observou. Para 
Severino Gabriel, mais conhecido 
como Bill, chegou o momento do 
Brasil mostrar que não é por acaso o 
melhor esporte do mundo. Segun-
do ele, o grupo está preparado para 
mais um desafio importante na vida 
de todo atleta. “As Olimpíadas são 

momentos de grandeza e emoção 
na vida do jogador. Quero fazer o 
melhor e ajudar o Brasil a conseguir 
o título. Quero tremular a bandeira 
da Paraíba no pódio”, frisou Bill.

Os brasileiros fazem parte do 
grupo A, com Marrocos, Turquia e 
Irã, ou seja, todos os três  campeões 
continentais. No grupo B estão, Ar-
gentina, México, Rússia e China. A 
estreia do Brasil será no dia 9 de se-
tembro contra Marrocos, enquanto 
a final acontecerá no dia 17 do mes-
mo mês, às 17h.

Apesar de ter índice para 
os Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro, a paraibana Andressa 
Morais de Oliveira, que com-
pete na prova do lançamento 
de disco, ainda não está con-
firmada na competição, con-
forme relação previamente 
divulgada ontem pelo Comitê 
Olímpico Brasileiro. Dos parai-
banos garantidos, apenas o na-
dador Kaio Márcio de Almeida, 
na prova dos 200m borboleta.

Andressa, única com índi-
ce em sua prova, aguarda ainda 
definições em outras seletivas 

olímpicas, que ocorrerão até o 
dia 3 de julho, prazo limite para 
que o COB divulgue, oficialmen-
te, a relação dos brasileiros que 
representarão o País nos Jogos 
Olímpicos. Até lá, haverá ainda 
o Troféu Brasil de Atletismo, 
considerado pela Confederação 
Brasileira de Atletismo como a 
última chance dos atletas obte-
rem índice.

Na prova do lançamento de 
disco, serão relacionados apenas 
duas atletas para a disputa, por 
enquanto, somente Andressa 
Morais tem índice assegurado. 

COB ainda não confirmou Andressa
JOGOS OLIMPÍCOS 2016

Mais de mil atletas 
estarão participando da 
1ª Corrida 5 Milhas, que 
acontecerá no dia 8 de 
maio, às 6h30, no Busto 
de Tamandaré, no final da 
Avenida Epitácio Pessoa. 
O percurso de 5km terá a 
participação de concor-
rentes de outros estados, 
como Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Ceará, 
São Paulo e Distrito Fede-

ral. Os participantes vão 
percorrer a extensão da 
Praia do Cabo Branco com 
retorno ao busto.

Os atletas terão direi-
to a um kit, com camiseta 
com número, bolsa e chip 
de cronometragem, com 
a entrega prevista para 
os dias 6 e 7 de maio, no 
Hotel Sapucaia Praia, na 
Praia da Tambaú, das 8 às 
18h.

Corrida 5 Milhas vai 
agitar orla da capital

DIA 8
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n Encerramento de comemorações de sete anos do 
Espaço Mundo
n Atrações: Banda Questions (SP) e cantor Jéf (RS)
n Quando: próxima sexta 29 e sábado 30
n Onde: Centro Cultural Espaço Mundo
n Horários: sexta às 23h e sábado às 22h
n Entrada: Valores variam para cada apresentação 

Serviço

A banda paulista Questions 
é atração da noite de 
amanhã e promete não 
deixar ninguém parado com 
clássicos do hardcore e 
músicas autorais

FOTOS: Divulgação

Encerrando a programação de 
aniversário de sete anos do Centro 
Cultural Espaço Mundo, o público 
pessoense poderá conferir no 
berço do circuito cultural as apre-
sentações da banda Questions e 
do músico Jéf na próxima sexta 
e sábado. As performances, que 

abrem as portas para o último final de semana 
deste mês, proporcionaram aos paraibanos 
uma viagem que parte do ritmo indie chegan-
do até ao hardcore. Os ingressos para cada 
apresentação possuem valores diferentes.

As comemorações, que tiveram início na 
última sexta, trouxe para o público um varia-
do leque de apresentações musicais, além de 
eventos gastronômicos.

Dando início aos movimentos artísticos 
voltados para o universo musical, o show da 
banda Questions, residente de São Paulo, traz 
à capital a turnê comemorativa pelos seus 16 
anos de atividade. O evento começa às 23h e 
ingressos custam R$ 10.

Criada no ano 2000, por amigos morado-
res da periferia de São Paulo, a Questions traz 
em suas letras valores que seus integrantes 
aprenderam nas ruas: união, respeito e a luta 
contra qualquer tipo de intolerância. A banda 
é formada por Pablo Menna (guitarra), Edu 
Andrade (voz), Hélio Suzuki (baixo) e Duz Aki-
ra (bateria), tem cinco discos lançados e já fez 
show por todo o Brasil, além de quatro tours 
na Europa e três na Rússia.

Tendo seu primeiro registro, a demo “We 
Shall Overcome” lançado em fita cassete em 
junho do mesmo ano, a banda começou a fazer 
show em diversas cidades do País, sendo um 
dos primeiros a abertura para o Shelter em São 
Paulo. Ainda em 2000, a música “Real Enemy” 
foi escolhida para integrar o CD coletânea da 
Revista Trip (nº 84, Outubro), com tiragem de 

Centro Cultural Espaço Mundo encerra sua programação de aniversário com muito indie e hardcore

100.000 exemplares, além de ser o primeiro clip 
realizado pela banda, coseguindo veiculação 
nacional através da Mtv e Rede Minas.

Já a apresentação do sábado fica por 
conta do cantor Jéf Jéferson de Souza, ou 
simplesmente Jéf. O músico de indie folk 
irá se apresentar às 22h, dentro do projeto 
“Quanto Vale o Show?”, em que o público, 
de forma livre e consciente, contribui com 
o valor que achar justo pelo show, e todo o 

valor arrecadado é destinado ao artista.
Unindo o seu folk envolvente a letras car-

regadas de amor, simplicidade e admiração pela 
vida, Jéf vem sendo destaque no cenário musi-
cal. Nascido no interior do Rio Grande do Sul, 
o cantor traz um olhar poético e uma leveza na 
composição de suas letras, capaz de transmitir 
sua paz de espírito e sua própria arte. Seu disco 
de estreia, intitulado “Leve”, foi considerado por 
muitos sites de música, como Brasileiríssimos 

e Tenho Mais Discos que Amigos, entre os 10 
melhores lançamentos de 2015.

Sendo um jovem de apenas 25 anos, Jéf é 
o que se pode chamar de “força da natureza”, 
expressão acabada da arte sem as nefastas 
interferências do “mercado”. Em músicas como 
Pra Depois, Quando Você Voltar, Intervir e Leve 
transbordam sinceridade e uma emocionante 
aposta na busca da felicidade. O que poderia 
parecer destoante da vida atual, torna-se um 
alento para atentos ouvintes de música e um 
sopro de esperança para almas jovens atrás de 
identidade cultural.

Com dois discos já lançados, a carreira 
de Jéf passou por uma série de situações 
que testaram a força da sua música. Além de 
passar pelo Breakout Brasil, subiu ao palco do 
Festival El Mapa de Todos, em Porto Alegre, 
em novembro passado, com casa cheia. Dividiu 
o palco com outros artistas nacionais como 
os cuiabanos Vanguart, também na capital 
gaúcha, na casa de shows Opinião. E talvez 
mais importante que tudo, realizou dezenas 
de apresentações em sua região, no interior 
do Estado, valorizando respeitosamente as 
origens de sua arte.

Além disso, o cantor traz em sua baga-
gem pessoal influências de grandes cantores, 
bandas e compositores brasileiros e estran-
geiros como The Beatles, Glen Hansard, Los 
Hermanos, Feist, Regina Spektor, Athlete, Jorge 
Drexler e Roberto Carlos.

Lucas Silva 
Especial para A União

Músico Jéf traz em suas composições sentimentos de leveza com um olhar poético



Achei uma boa ideia essa do 
futuro governo terceirizar também 
a corrupção. Além da Petrobras, da 
rede rodoferroviária, dos portos e 
aeroportos, das universidades, do 
Banco do Brasil, da Caixa Econômi-
ca, do Banco Central, etc etc. Está 
encontrando resistência a propos-
ta da privatização da Justiça, das 
polícias, da antiga comunidade de 
segurança – como se dizia no tempo 
da ditadura. O governo deixaria 
de gastar com essas instituições e 
ainda receberia um 
tributo sobre esses 
serviços.

Também faz 
parte do pacote con-
tra a corrupção o fim 
do meio circulante, 
isto é, o confisco do 
papel moeda. Somen-
te os cartões conti-
nuarão circulando. 
Assim, todas as 
operações financei-
ras serão rastreadas 
e controladas, sejam 
lícitas ou não. O tra-
ficante poderá vender seu bagulho, 
mas a operação ficará registrada 
como entrada e saída de mercado-
rias. Um dia, quando se descobrir a 
transação, tudo virá à tona.

As propinas também serão re-
gistradas, pois a moeda sonante não 
mais existirá, e tudo haverá de ser 
pago pelo cartão bancário, median-
te transferência. E o chupa-cabra? 
É possível que tenha continuidade. 
Mas a importância maior da insti-
tuição da moeda eletrônica é que 
ninguém sacará dinheiro, pois não 
haverá moeda para sacar. Acaba-se 
a saidinha de banco. Ninguém sai de 
casa com dinheiro, mas equipado e 
munido só do cartão, identificado 
com seu retrato, sua digital, os nú-
meros dos outros documentos.

O pagamento em cartão aca-
bará com a sonegação. Muitos 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Falta de serenidade 
e bom senso

Germano 
RomeroA missão da cultura

Saudades de Bentinho

Crônica

Farolito

Nossa! É tão grande a exacerbação de 
ânimos em meio aos fatos que envolveram 
o nosso país, sejam os crimes de corrupção 
que vieram à tona, e estão sendo investigados 
como nunca foram, os processos que solici-
tam o afastamento da presidente Dilma, do 
ex-presidente Temer, e do presidente da Câ-
mara dos Deputados, assim como a proposta 
de convocação imediata de novas eleições. 
Um verdadeiro turbilhão. Parece que todas as 
bruxas se soltaram e aterrissaram no Brasil, 
vasculhando tudo com suas vassouras, inclu-
sive debaixo dos tapetes.

Como consequência, a alteração nos 
ânimos das pessoas, principalmente entre as 
mais fanáticas, que são capazes de colocar 
suas posições ideológicas, sinceras ou inte-
resseiras, acima dos laços familiares, de afeto 
e de amizade, termina prejudicando as rela-
ções humanas, desrespeitando os princípios 
de ética e conduta. Ao ponto de se instituir, 
como prática recente, a abominável atitude 
de cuspir no rosto alheio.

Acerca disso, expusemos no facebook a 
seguinte crítica a tal comportamento, intitu-
lada “Abaixo a grosseria”, que chegou a ser 
repicada na Coluna do jornalista Abelardo 
Jurema Filho: “Que país é esse, minha gente? 
Até pessoas esclarecidas como Jean Wyllys e 
José de Abreu, por quem tínhamos uma certa 
admiração, demonstram tremenda grosseria 
como essa de cuspir nos outros e uma inad-
missível incapacidade de conviver democra-
ticamente com as divergências ideológicas. 
Cadê o respeito à liberdade de expressão que 
tanto se prega nas hostes politizadas e nos 
meios de gente antenada com os princípios 
de respeito à diversidade?”

Tal postagem, como era de se esperar, gerou 
comentários vários, a maioria de pessoas tam-
bém indignadas com as cuspidas. Ainda bem.

Na verdade, lemos as notícias desses 
lamentáveis fatos, sem os detalhes do que os 
originaram. Principalmente por considerar 
abominável, antes de tudo, alguém cuspir no 
rosto de outro. Muito mais do que xingar, cha-
mar de “coxinha”, ou seja lá de que for. Existem 
meios mais civilizados de punir ou reprimir, 
civilmente, policialmente ou juridicamente 
quaisquer tipos de agressões verbais.

Alguns, defendiam argumentando que os 
cuspidores foram provocados. Mas, as provo-
cações fazem parte do diálogo, da liberdade 
de expressão. No entanto, elas não devem dar 
margem ao descontrole de conduta, às ações 
físicas desrespeitosas, nem à violência. Não 
se justifica reagir a uma provocação ideológi-
ca com uma cuspida no rosto de ninguém.

Outros defenderam como natural que 
alguém revide com igual dose de violência 
quando forem violentamente agredidos. A 
que ponto chegamos...

Ora, quanto mais as reações de um ser 
humano são proporcionais ao ataque, mais 
nos aproximamos do instinto animal. Só que 
no caso dos bichos, há o atenuante da inocên-
cia. Então, a violência é paga com violência. 
Mas, em nós, sobra, no mínimo, a razão. E, em 
alguns, serenidade e bom senso.

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras, do Conselho Técnico da CNC e Presidente do CIEE/RJ

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Se faltam recursos financeiros para viabilizar o Plano 
Nacional de Educação, com as suas 20 metas, o que dizer do 
que se disponibiliza para a realização de objetivos culturais? 
É muito pouco e ainda por cima corre-se o risco de ser menos 
ainda, se a discussão em torno da Lei Rouanet concluir que 
ela deve ser extinta.

A má aplicação dos recursos de incentivo não justifica 
a medida extrema. Correções devem ser feitas, como evitar 
o apoio a projetos lucrativos, caso do notório Rock in Rio, em 
que o ingresso chega a custar 250 reais. Por que conceder 
mais 6 milhões de reais, via Lei 
Rouanet, à iniciativa?

Uma conversa no BNDES 
com o presidente Luciano Cou-
tinho e o diretor José Henrique 
Paim foi bastante esclarecedora. 
Eles reconhecem que o setor de 
cultura possui um importante 
papel para a sociedade brasilei-
ra, pois além de empregar uma 
quantidade significativa e diver-
sificada de mão de obra, muitas 
vezes trabalha com símbolos de 
relevância para a cultura nacio-
nal, como o patrimônio históri-
co nacional, ou de elevado valor 
agregado, como o segmento de 
animação.

Luciano fala com entusiasmo das indústrias criativas, 
que estão se tornando rapidamente um fator de geração de 
renda e emprego qualificado. “A animação, com um fatura-
mento de mais de 200 bilhões de dólares, é uma importante 
janela de oportunidades para o Brasil.”

Ele nos conta que o BNDES atuou de forma pioneira ao 
viabilizar a produção das primeiras séries de animação nacio-
nal em formato comercial, para exibição em canais de televisão 
nacionais e no exterior. E exemplifica: “Peixonauta”, exibida em 
mais de 80 países; “Amigãozão”; “Escola para Cachorro” (suces-
so de audiência inclusive na Argentina); “Show da Luna” (TV 
Pinguim), êxito do canal Discovery Kids Brasil, todos apoiados 
pelo BNDES em diferentes condições, também com recursos 
não reembolsáveis. São empresas criativas, com sustentabili-
dade econômica e ganhos sociais indiscutíveis.

Além da produção cinematográfica, apoiada desde 1995, 
há registros de incentivo a conteúdos para TV, jogos digitais 
(está na moda) e o setor editorial, em que o banco foi pioneiro, 
até mesmo estimulando a criação de editoras que depois fize-
ram muito sucesso. A origem foi o inesquecível Prolivro.

Pode ser citado também o empenho na construção 
e digitalização de salas, especialmente em municípios do 
interior. Mas há um carinho especial na restauração e pre-
servação do patrimônio histórico brasileiro, constituído 
de mais de 1.100 bens tombados. Como é um setor de baixa 

rentabilidade financeira, 
o banco oferece recursos 
não reembolsáveis. Para 
se ter ideia da impor-
tância dessa presença, 
veja-se que de 2007 a 
2014 o BNDES apoiou 
101 monumentos tom-
bados, agora se voltando 
para projetos que repre-
sentavam âncoras de 
desenvolvimento, capa-
zes de dinamizar o fluxo 
de visitação. “Quero o 
BNDES percebido como 
um importante ativo 
cultural” – afirmou-nos 
Luciano Coutinho, com 

uma ponta de justificado orgulho.
É claro que não se vive só de intenções. A operacionali-

zação desses projetos se dá por meio do Procult e por editais 
públicos de cinema, que selecionam filmes nacionais de longa 
metragem em diversas categorias. Existe uma bem-sucedida 
parceria com a Ancine, para a construção de salas em municí-
pios e zonas urbanas consideradas prioritárias no Programa 
Cinema Perto de Você. Assim foram entregues cerca de 400 
salas, além da modernização do parque exibidor. Temos a 
perfeita noção da importância desse apoio, pois há poucos 
anos era do nosso conhecimento, na Secretaria de Estado de 
Cultura do Rio de Janeiro, que mais de 50% dos municípios 
fluminenses não tinham salas compatíveis com o que se exige 
da modernidade tecnológica. Isso tudo no Estado que tem a 
capital cultural do país. 
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empresários estão contra a ideia de 
Temêr (sic), pois passarão a pagar 
impostos de todas as operações. 
Com isso, a arrecadação vai subir 
e as alíquotas vão baixar. Para o 
contribuinte correto, será vanta-
gem – pois pagará menos imposto. 
Desaparecerá a clássica pergunta 
dos profissionais de serviços, se o 
cliente vai querer recibo. Ninguém 
precisará de recibos, esses ficarão 
caducos. Tudo ficará gravado no 
cartão mágico.

Até as pequenas opera-
ções serão pagas com o cartão 
magnético. Os táxis das gran-
des cidades já estão recebendo 
o pagamento no cartão. Quan-
do escrevo um estrangeirismo 
tenho a impressão que o leitor 
não entendeu. É o caso do 
anglicismo “táxi”. Antigamente 
a gente dizia “carro de praça”. 
Eram os fordes e mércuris ’48, 
os chevrolés 49, a praça cheia 
deles, pilotados por choferes de 
praça. Alguns vestiam paletós, 
alguns clientes também.

Não sei como a corrupção 
será terceirizada, pois o entra e sai 
de dinheiro ficará documentado 
no governo Temêr (sic). Você deve 
ter visto, na reportagem da TV, um 
baita saco de plástico transparente 
cheio de dinheiro, digo, de cédulas 

de dinheiro, saindo da sede de uma 
empresa. Eram alguns quilos de 
propina. A transparência do saco 
deve ter sido proposital. O flagrante 
tem se tornado comum no Brasil, 
nesses últimos tempos, a Lava Jato 
fazendo buscas e apreensões nas 
sedes das empresas e nas casas dos 
executivos. Haja cana.

Parece que essa operação é sé-
ria. Doutor Marcelo Odebrecht está 
em cana há dez meses. Foi condena-
do a 19 anos e quatro meses. Nunca 
pensei que isso fosse possível. Nem 
quando a Odebrecht empalmou os 
garimpos de Princesa (eram 20, com 
dois mil garimpeiros; o comércio 
da cidade sofreu um grande baque). 
Um desses garimpos era da minha 
família há mais de um século. Es-
perávamos que o primeiro governo 
Lula tomasse uma atitude favorável 
aos trabalhadores, o que jamais 
aconteceu. Só a Lava Jato botou os 
poderosos na cadeia.

Mas nem tudo vai ser estatiza-
do pelo futuro governo. Diz-se que 
a equipe de Temêr (sic) quer esta-
tizar as religiões. Há muitas seitas 
fazendo fortunas com a fé do povo, 
pois a fé remove montanhas. O 
futuro governo não quer deixar essa 
fonte de renda nas mãos dos mais 
sabidos. Como dizia Bento da Gama, 
neto do general Bento da Gama, 
herói da Guerra do Paraguai: “Mais 
moreno do que eu é negro, mais ve-
xado do que eu é doido, mais sabido 
do que eu é ladrão”. Era comunista 
todo, um juiz cassado pela ditadura. 
Saudades de Bentinho.

Em tempo: o lançamento de 
segunda edição do meu livro “Dom 
Sertão, Dona Seca” foi antecipado para 
o dia 18 de maio (uma quarta-feira), na 
Usina Cultural Energisa – antiga Usina 
de Força e Luz de Cruz do Peixe, em 
Tambiá. Entrada muito franca.

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado.)

Há muitas 
seitas 
fazendo 
fortunas 
com a fé do 
povo, pois a 
fé remove 
montanhas
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Humor 

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

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

 

Cristovam Tadeu

Em cartaz

Mostra

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 - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

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 - Programação Musical
19h - Voz do Brasil
20h - Microfone Aberto
22h - E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Exposição no Museu do Amanhã traz 
Santos Dumont como poeta voador

Serviço

 

Inaugurado em dezembro do 
ano passado com a proposta de 
ser um espaço cultural voltado às 
ciências e com foco na sustentabi-
lidade e nos cenários para o futuro, 
o Museu do Amanhã escolheu um 
visionário como tema de sua segun-
da exposição temporária. A exposi-
ção O Poeta Voador, Santos Dumont é 
a nova atração para os milhares de 
visitantes do museu – símbolo da 
revitalização da Praça Mauá, na zona 
portuária do Rio.

A trajetória de Alberto Santos 
Dumont (1873-1932) – o inova-
dor que se dedicou à ciência e à 
tecnologia inspirado pela arte – é 
contada em linguagem audiovisual 
e interativa, além de contar com 
protótipos de suas principais cria-
ções e réplicas em tamanho real do 
avião Demoiselle e do pioneiro 14 
Bis. O objetivo é apresentar Santos 
Dumont não só como o responsável 
por uma invenção que mudou o pla-
neta, mas também como um jovem 
empreendedor que disponibilizava 
seus projetos para que fossem repli-
cados, em vez de registrar patente.

Concebida e realizada pela 
Fundação Roberto Marinho, que 
desenvolveu o conceito e responde 

A fadiga de um 
jornalismo inexistente

Com os últimos tempos mergulhados em crises política e 
econômica, uma das saídas mais viáveis para que a sociedade 
se municie e possa agir é através da aquisição de informações 
a respeito dos ocorridos. Informações das mais variadas fontes 
e formatos, desde que possam ajudar uma pessoa a traçar, 
sem deixar de lado sua bagagem, um cenário do próprio País. 
Acontece que o que temos obtido – e de forma abundante – é 
mero conteúdo, e não informação. Em plena era da informa-
ção, estamos mergulhados em info-entretenimento, palpites e 
especulações. É o jornalismo do grito.

Nenhum veículo de comunicação está isento de parcia-
lidades. É uma questão humana tomar um lado como o mais 
correto, o mais verdadeiro, o mais alinhado com nossas convic-
ções. Porém em alguns setores estratégicos, como o jornalismo, 
apesar das parcialidades nossas de cada dia, olhares macro e 
micro de ambos os lados devem andar juntos, lado a lado, e 
jamais sobrepostos ou ocultos.

O que temos presenciado com o agravamento da crise 
política e da crise econômica é um agravamento acirrado e 
preocupante do jornalismo brasileiro. Um jornalismo parti-
dário, panfletário e financiável. Emissoras, jornais impressos, 
revistas, portais ou profissionais autônomos. Todos estão 
demonstrando conjuntamente, embora em lados diferentes 
de um mesmo muro, desserviços gravíssimos para com a 
sociedade brasileira.

As maiores emissoras do País, juntamente com seus mais 
importantes noticiários jornalísticos, traçam um cenário do que 
seria o ideal de discurso. Por falta de emissoras com alinha-
mento editorial diferente, fica difícil compararmos em pares, 
mas é possível enxergar falhas sérias, tendenciosas. O mesmo 
caminho tem sido tomado pelos maiores jornais do País. Ainda 
que mais coerentes em seus discursos, mais analíticos e pro-
fundos em suas reflexões, também cometem deslizes graves na 
prestação do serviço jornalístico. Mas nem de longe são compa-
ráveis aos acontecimentos da guerra entre a chamada internet 
progressista e a maior revista impressa do Brasil.

Tempos perigosos
Muito criticada em ambientes acadêmicos, a revista Veja 

tem partido para um ataque que não se sustenta, fraco, sem 
prestar atenção que a cada passo dado, centenas de “compro-
vações contrárias” são expostas da rede. Sejam elas reais ou 
forjadas, isso compromete a cada dia a imagem da publicação 
diante do público. A revista Veja tem se comportado como os 
famosos mafiosos hollywoodianos que, quando emboscados, 
sempre achavam mais lúcido “cair atirando”. A revista, que 
já não tem mais a mesma força nem o mesmo respaldo em 
cenário nacional, usa um jornalismo considerado duvidoso, 
com argumentações e posições que mais se assemelham a 
posições pessoais do que jornalismo bruto. Esquece-se o jor-
nalismo serviço e foca-se o jornalismo de manchete, de ataque, 
de grito.

Porém, do outro lado dessa guerra jornalística, temos a 
chamada resistência, formada por portais, blogs e jornalistas 
independentes que, assim como Veja, mergulham em partida-
rismos explícitos e se esquecem que o papel de informar está 
– ou deveria estar – acima das posições pessoais. Nesse ponto 
vale o resgate do que já foi dito: nenhum veículo de comunica-
ção está isento de parcialidades, mas o que temos presenciado 
no entrincheiramento entre jornalismo pró ou contra é de 
assustar. Merece reflexão por parte da academia, por parte do 
mercado e, sobretudo, por parte da sociedade.

Sim, da sociedade, pois se existe um veículo produzindo 
conteúdo – e não informação – a níveis partidários explícitos e 
sem qualquer receio de cometer ataques (inclusive pessoais) 
ou usar de jargões nada recomendáveis para expor opiniões – e 
não informações, vale repetir – é porque do outro lado al-
guém está consumindo e se sentindo satisfeito com o que vem 
recebendo como jornalismo. Nesse caso não vale a máxima de 
“consumir” diferentes veículos para criar uma ideia mediada na 
balança. Ajuda, mas não resolve. O jornalismo está cruelmente 
deficiente em qualidade, em estrutura e inovação em nosso 
País, mas sobretudo nos últimos tempos estamos tendo a chan-
ce de observar como um importante eixo da sociedade tem se 
tornado um mero ferramental de uso político.

Cleyton Carlos Torres
Observatório da Imprensa

Mídias em destaque

FOTO: Divulgação
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CAPITÃO AMÉRICA (EUA 2016). Gênero ação. Duração: 
146 min. Classificação: 12 anos. Direção: Anthony 
Russo e Joe Russo. Com Chris Evans, Robert Downey 
Jr. e Scarlett Johansson. Sinopse: Sinopse: Steve Ro-
gers é o atual líder dos Vingadores, super-grupo de 
heróis formado por Viúva Negra , Feiticeira Escarlate, 
Visão, Falcão e Máquina de Combate. O ataque de 
Ultron fez com que os políticos buscassem algum 
meio de controlar os super-heróis, já que seus atos 
afetam toda a humanidade. Tal decisão coloca o 
Capitão América em rota de colisão com Tony Stark, 
o Homem de Ferro.CineEspaço3/3D: 14h30, 17h30 e 
20h30 (LEG). CinEspaço4/3D: 15h, 18h e 21h (DUB). 
Manaíra4: 13h, 16h15 (DUB) e 19h30, 22h45 (LEG). 
Manaíra5/3D: 13h45, 17h (DUB) e 20h15, 23h30 
(LEG). Manaíra9/3D: 12h30, 19h (DUB) e 15h45, 
22h15 (LEG). Manaíra10/3D: 14h45, 18h e 21h15 
(LEG). Mangabeira1/3D: 12h30, 15h45, 19h (DUB) e 
22h15 (LEG). Mangabeira5/3D: 14h30, 17h45 (DUB) 
e 21h (LEG). Tambiá4: 14h20, 17h20 e 20h20 (DUB). 
Tambiá6/3D: 14h30, 17h30 e 20h30. 

O CAÇADOR E A RAINHA DO GELO (EUA 2016). Gê-
nero: Aventura. Duração: 114 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Cedric Nicolas-Troyan. Com Chris 
Hemsworth, Charlize Theron e Jessica Chastian. 
Sinopse: A Rainha Ravenna governava com justiça 
até o dia em que sua bondosa irmã Freya deu à luz 
uma menina destinada a retirá-la de seu posto 
de mais bela do reino. Irada, ela assassinou a 

criança, mergulhando sua irmã em uma profunda 
depressão. Anos mais tarde, ao saber da morte 
de Ravenna, Freya decide ir em busca de seu 
espelho mágico. Só que Ravenna ressuscita e 
caberá à Rainha do Gelo e aos rebeldes Erik e 
Sara lutarem, mais uma vez, contra os poderes 
malignos da vilã.  CinEspaço2: 14h10, 16h40 
(DUB) e 19h (LEG). Manaíra3:  14h, 16h40 (DUB) 
e  19h15, 22h (LEG). Manaíra6/3D: 13h15, 18h45 
(DUB) e 16h05, 22h45 (LEG). Manaíra10/3D: 
15h30 e 20h45 (DUB). Manaíra11: 18h30 e 
21h30. Mangabeira4/3D: 13h45, 16h30, 19h20 
e 21h45 (DUB).  Tambiá2: 14h10, 16h20, 18h30 
e 20h40 (DUB). 

TRUMAN (ESP-ARG 2016). Gênero: Comédia 
Dramática. Duração: 108 min. Classificação: 14 
anos.  Direção: Cesc Gay. Com Ricardo Darín, Javier 
Cámara, Dolores Fonzi. Sinopse: Dois amigos de 
infância, separados por um oceano, se encontram 
depois de muitos anos. Eles passam uns dias 
juntos, lembrando os velhos tempos e grande 
amizade que se manteve com os anos, tornan-
do-os inesquecíveis, devido o seu reencontro 
ser também o último adeus. CinEspaço1: 14h20, 
19h10 e 21h30 (LEG). 

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. Manaíra5/3D: 14h30, 19h45 
(DUB) e 17h15, 21h10 (LEG). Manaíra7/3D: 
14h30, 17h15 (DUB) e 19h45, 22h10 (LEG). 
Manaíra8: 13h05 (DUB). Manaíra11: 13h e 16h 
(LEG). Manaíra11: 16h (LEG).  Mangabeira3:  13h, 
15h30, e 18h (DUB). Tambiá5/3D: 14h40, 16h40, 
18h 40 e 20h40.

BATMAN VS SUPERMAN - A ORIGEM DA JUSTIÇA 
(EUA 2016). Gênero: Ação.  Duração: 151 min. 
Classificação: 14 anos. Direção: Zack Snyder. 
Com Ben Affleck, Henry Cavill e Jesse Eisenberg. 
Sinopse: Após os eventos de O Homem de Aço, 
Superman (Henry Cavill) divide a opinião da 
população mundial. Enquanto muitos contam 
com ele como herói e principal salvador, vários 
outros não concordam com sua permanência 
no planeta. Bruce Wayne (Ben Affleck) está do 
lado dos inimigos de Clark Kent e decide usar 
sua força de Batman para enfrentá-lo. Enquanto 
os dois brigam, porém, uma nova ameaça ga-
nha força. CinEspaço2: 21h10 (LEG). Manaíra2:  
14h15 (DUB) e 17h45, 21h (LEG).   Mangabeira3: 
20h30 (DUB). Tambiá1: 15h55 e 20h45 (DUB). 
Tambiá3:  4h35, 17h35 e 20h35 (DUB).

A mostra conta com réplicas em tamanho real dos trabalhos do criador, a exemplo do 14 Bis

Paulo Virgílio
Repórter da Agência Brasil

pelo conteúdo do museu, a exposi-
ção tem curadoria do cenógrafo, de-
signer e arquiteto Gringo Cardia e 
consultoria científica do biofísico e 
pesquisador Henrique Lins de Barros. 
A mostra ocorre no ano em que se 
comemora o 110º aniversário do voo 
do 14 Bis, o primeiro oficialmente 
homologado da História.

“Destacamos o lado poético e ar-
tístico de Santos Dumont, daí o título O 
Poeta Voador. Ele era um homem de 
ciências que se inspirava na arte e fo-
ram as histórias de Julio Verne [escritor 
francês de literatura científica] que o 
despertaram para o sonho de voar”, diz 
Gringo Cardia. Segundo ele, a exposição 
busca exercitar a criatividade do públi-
co e impulsionar descobertas acerca da 
figura icônica do Pai da Aviação.

Diretrizes
Para o diretor-geral do Museu do 

Amanhã, Ricardo Piquet, a exposição 
está em sintonia com as diretrizes da 
instituição. “Santos Dumont é atempo-
ral e por isso se alinha à nossa essên-
cia de examinar o passado, apresentar 
tendências do presente e explorar 
cenários possíveis para as próximas 
décadas. Suas invenções continuarão a 
contribuir para as próximas gerações”, 
avalia o diretor do museu.

O Poeta Voador, Santos Du-
mont fica em cartaz até 30 de outubro 
e pode ser visitada de terça-feira a 
domingo, das 10h às 18h. Os ingressos 
para o museu, incluindo o circuito per-
manente e a exposição temporária, cus-
tam R$ 10 e R$ 5 a meia-entrada, mas 
às terças-feiras a visitação é gratuita.
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Tributo literário

FOTO: Divulgação

FOTO: Evandro Pereira

Fazendo uma interpretação de 
obras musicais clássicas com diversos 
instrumentos como também uma 
parte física do teatro grego, a Orques-
tra Sinfônica da Universidade Federal 
da Paraíba (OSUFPB) apresenta ao 
público amanhã o seu terceiro concer-
to da temporada 2016. O evento, que 
tem início às 20h, na Sala Radegundis 
Feitosa, no Campus I da instituição, 
traz em sua composição um repertório 
que contempla compositores brasilei-
ros, estrangeiros e músicos regionais. 
A apresentação é gratuita ao público. 

Algo importante a se ressaltar é 
que, como a apresentação é aberta ao 
público é recomendado que os inte-
ressados em desfrutar da sinfonia das 
cordas, metais e demais instrumentos 
cheguem com pelo menos vinte minu-
tos antes da apresentação. 

Além disso, a atividade terá uma 
breve palestra ministrada pelo coorde-
nador da OSUFPB, Ulisses Silva, sobre 
as obras que serão apresentadas.

Sendo este o terceiro concerto, 
de uma série de cerca de vinte apre-
sentações quinzenais programadas 
para este ano, a atividade irá con-
templar clássicos da música universal 
e produções de professores e alunos 

Orquestra Sinfônica da UFPB realiza concerto amanhã

Sarau que o grupo Sol das Letras promove hoje, na sede da APL, prestará 
homenagem póstuma ao escritor e jornalista Petrônio de Castro Pinto

gradeço e fico sensibili-
zado com esse tributo, 
pois ele foi - e continua 
sendo - uma presença 
muito importante na 
minha vida”. A confissão 
foi feita para o jornal 
A União pelo poeta 

Sérgio de Castro Pinto, ao referir-se ao 
próprio pai, o jornalista e escritor Petrônio 
de Castro Pinto (1923 - 2000), que recebe-
rá homenagem póstuma durante a XXVIII 
edição do Pôr do Sol Literário, sarau que 
a Confraria Sol das Letras promove hoje, 
a partir das 17h30, no Pátio Academos da 
Academia Paraibana de Letras (APL), loca-
lizada em João Pessoa. A programação do 
evento ainda inclui o lançamento dos livros 
intitulados O Cabra da Paraíba e o Cavalo de 
Troia, de Horácio de Almeida Lima, O Sol do 
Próximo Dia, de José Bezerra Filho, e 31.8 
Rio Escuro, de Jackson Kakito.

O sarau literário será aberto com o 
tributo póstumo a Petrônio de Castro Pinto, 
autor da obra de memórias intitulada Pági-
nas de um diário - reminiscências   que será 
prestada pelo historiador e acadêmico José 
Octávio de Arruda Melo, amigo do saudoso 
escritor, cujos familiares receberão troféu. 
“Na ocasião, lerei trechos de duas crônicas 
que publiquei em homenagem ao meu pai 
em 2006, no livro A Casa e seus Arredores”, 
antecipou Sérgio de Castro Pinto, salientan-
do ter sido o seu pai o primeiro a lhe incen-
tivar para a literatura, lhe indicando obras e 
autores para serem lidos.

O segundo momento da programação 
será o lançamento dos livros O Cabra da 
Paraíba e o Cavalo de Troia, de Horácio de 
Almeida Lima, O Sol do Próximo Dia, de José 
Bezerra Filho, e 31.8 Rio Escuro, de Jackson 
Kakito. Na sequência, o próprio José Bezerra, 
que também é músico, apresentará show 
dentro da parte gastronômica do Pôr do Sol 
Literário, durante o qual a artista Cris Peres 
estará expondo seus trabalhos em pó de café 
sobre tela.

Sarau já consolidado na cena cultural 
do Estado, o Pôr do Sol Literário foi criado 

Lucas Silva 
Especial para A União

pelo Sol das Letras para estimular a pro-
dução, criação, divulgação e debate sobre a 
literatura paraibana nos cenários regional 
e nacional. Os fundadores e integrantes do 
grupo são os seguintes: Ana Paula Cavalcanti 
Ramalho, Antônio Fonseca Jr., Bruno Gau-
dêncio, Chico Pereira, Fidélia Cassandra, Gil-
van Freire, Gustavo Guimarães Lima, Hélder 
Moura, Juca Pontes, Mayara Almeida, Marcus 
Alves, Políbio Alves, Sally Fonseca e Solange 
Gualberto. 

do Departamento de Música e Educação 
Musical da UFPB.

No repertório, o evento trará as 
obras de compositores como o brasileiro 
Heitor Villa-Lobos (1887-1959), do francês 
Jean Françaix (1912-1997) e do norueguês 
Edvard Grieg (1843-1907), contando ain-
da como solista, o fagotista pernambuca-
no Josias Bezerra. A regência do concerto 
fica sob o comando do maestro Gustavo 
de Paco.

Conhecido como Josias Bezerra, mas 
nomeado por seus pais como Josias Felipe 
Bezerra, o fagotista é natural de Recife 
e iniciou seus estudos musicais na Escola 

Técnica Estadual de Criatividade Musical de 
Pernambuco, onde conclui o Curso Técnico 
em Música com especialização em saxofo-
ne e instrumento auxiliar piano, estudou 
canto lírico com o professor Lindenberg 
Pires na UNICAP, como tenor participou 
como solista do Réquiem de Mozart com a 
Orquestra Sinfônica do Recife sob a regên-
cia do maestro Osmam Gioia.

Atualmente é professor de Editoração 
Musical, Harmônia tradicional e Fagote 
na Escola Técnica Estadual de Criatividade 
Musical de Pernambuco, chefe do naipe de 
fagote da Orquestra Sinfônica Jovem do 
Conservatório Pernambucano de Música 

onde em 2010 solou a Ciranda das 
Sete Notas para fagote. 

Entre as músicas presentes na 
noite de performance da orquestra 
podemos destacar ‘Bachianas Bra-
sileiras n°4 Preludio’ do musicista 
brasileiro Villas Lobos, ‘Divertimen-
to para Fagote e Cordas (1942) do 
francês Jean Françaix com ‘Vivace’, 
‘Lento’, ‘Vivo assai’, ‘Allegro’, além 
E. Grieg  com Suite Holberg, Op. 40 
e demais músicas como ‘Praeludium 
(Allegro vivace)’, ‘Sarabande (An-
dante)’ entre outras. 

Atualmente com dezesseis mú-
sicos fixos e com a participação de 
professores e alunos dos cursos de 
Música da UFPB, a orquestra é um 
equipamento cultural da UFPB per-
tencente ao Centro de Comunicação, 
Turismo e Artes. Sua finalidade é 
pedagógica, que envolve professores 
e alunos da UFPB, além de contribuir 
para a formação de plateia para o 
público pessoense.

Grupo conta com a participação de 16 músicos fixos, além dos convidados para cada ocasião

Filho do homenageado, o escritor Sérgio de Castro Pinto está muito feliz com o evento

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

n Apresentação da Orquestra Sinfônica da UFPB

n Regente: Gustavo de Paco

n Quando: Próxima sexta 29

n Onde: Sala Radegundis Feitosa, no Campus I

n Horário: 20h

n Entrada gratuita

Serviço

n Evento:  XXVIII Pôr do Sol Literário

n Data:  Hoje

n Hora: 17h30

n Local: Academia Paraibana de Letras, em João 

Pessoa

n Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 25137, centro 

n Entrada: Gratuita 

Serviço

MÚSICAS UNIVERSAIS E COMPOSIÇÕES DE ALUNOS

“A
Umberto Magnani 
Netto morreu 
aos 75 anos no 
Rio de Janeiro

LUTO NAS ARTES CÊNICAS

O ator Umberto Magnani 
Netto, de 75 anos, morreu na 
manhã de ontem, vítima de 
acidente vascular encefálico 
(AVE) hemorrágico. O ator 
havia sido internado na última 
segunda-feira depois do AVE, 
no Hospital Vitória, no Rio de 
Janeiro, segundo a assessoria 
de imprensa da unidade.

Ultimamente, Umberto 
Magnani participava das gra-
vações da novela Velho Chico, 
da TV Globo. Entre as produ-
ções da qual Magnani partici-
pou estão as novelas Mulheres 
Apaixonadas (2003) e Laços de 
Famílias (2000), além dos fil-
mes A Hora da Estrela (1985) 
e Kuarup (1989).

 Ator era o padre Romão na novela “Velho Chico”

Vitor Abdala 
Agência Brasil

FOTOS: Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
PROCESSO Nº. 068/2016

DISPENSA DE LICITACAO Nº. 007/2016
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Objeto: LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE TRÊS VEÍCULOS TIPO – ÔNIBUS POR NOVENTA 
DIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE SUS ESPECIALMENTE AQUELES COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA FUNAD, CAPS, INSTITUTO DOS CEGOS 
DENTRE OUTROS.

Com base nas informações constantes no Processo nº. 068/2016, referente à Dispensa de 
Licitação nº. 007/2016, embasado no Relatório da Comissão Permanente de Licitação, Parecer 
da Coordenadoria Jurídica, e ratificada pela Procuradoria Geral do município e em cumprimento 
aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório, 
RATIFICO o presente em favor da empresa KEROLLAYNE  LISBOA DA COSTA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 24.362.561/0001-07, com vigência de 90 DIAS, valor global R$ 87.750,00 (Oitenta e sete 
mil, setecentos e cinquenta Reais), fundamentada no Art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, em consequência, fica convocado o proponente para assinatura do instru-
mento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

Santa Rita-PB, 25 de Abril de 2016.
JACINTO CARLOS DE MELO

Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA CNPJ 08.993.909/0001-08, EXTRATO DE RES-
CISÃO UNILATERAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO 00049/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00075/2015, cujo objeto é AQUISIÇÃOMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DOS USUÁRIOS DO  SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2016. Firmado com 
a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, está amparada nos arts. 77, 78 e 79, 
da Lei 8.666/03, haja vista o descumprimento de cláusulas do contrato, resultando na inexecução do 
objeto, como ainda em multa de 10% sobre o valor global do contrato, suspensão pelo prazo de 02 
(dois) anos de participação em Licitação perante o Município, tudo conforme arts. 86 e 87 da mesma 
Lei dando ciência às partes do presente termo em 03 (três) vias para todos os efeitos de direito.”. 

Esperança - PB, 15 de março de 2016.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TP Nº 00002/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA IM-

PLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENA. LICITANTES 
PARTICIPANTES: - CONSTRUTORA BRTEC LTDA EPP. - ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA 
ME. - HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP. - LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRE-
LI EPP. - POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP. LICITANTES 
INABILITADOS: CONSTRUTORA BRTEC LTDA EPP - (Não apresentou as declarações com firma 
reconhecida, conforme 8.5.2 do edital). ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA ME - (Apresentou a 
proposta de preços no envelope documentação).

HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI – EPP - (Não apresentou a certidão de quitação do contador 
– CRC, conforme o subitem 8.2.12 do edital) LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI 
EPP - (Apresentou o contrato social incompleto, conforme o subitem 8.2.3 do edital) POLYEFE 
CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP - (Não apresentou a certidão de 
quitação do contador – CRC , juntamente com a carteira, conforme o subitem 8.2.12 do edital).

A Comissão decidiu por usar o seguinte: § 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou 
todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 
oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas 
das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três 
dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). Ficando a data de 11.05.2016 as 08h30min para 
entrega da nova documentação, salientando que fica restrito apenas aos licitantes participantes 
nesta reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 
27 de Abril de 2016.

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA-Presidente da Comissão

 COUNTRY PLAZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 
21.863.556/0001-81 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 913/2016 em João Pessoa, 19 de abril de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Condomínio com 551 lotes e 19 quadras, com área a ser construída de 
44,07ha - Condomínio horizontal Country Plaza Solânea. Na(o) – FAZENDA BELA VISTA, CENTRO. 
Município: SOLANEA – UF: PB. Processo: 2016-000013/TEC/LI-2632.

FICAMP S/A INDUSTRIA TEXTIL – CNPJ/CPF Nº 12.941.720/0001-30 Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
866/2016 em João Pessoa, 15 de abril de 2016 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Fabricação 
de fios e malhas de algodão e poliester e desfibramento de retalhos Na(o) -  RUA MANOEL CESAR 
DE MELO, BR 101 KM 99, S/N, DIST. INDUSTRIAL Município: ALHANDRA – UF: PB. Processo: 
2015-005541/TEC/LO-0526.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material de 
limpeza destinados ao atendimento das demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
atividades dos Programas Sociais deste Município, para o exercício de 2016. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 26 de Abril de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material de limpeza 
destinados ao atendimento das demandas das escolas e secretaria da educação deste Município, 
para o exercício de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 26 de Abril de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material de 
limpeza destinados ao atendimento das demandas do Hospital Municipal Dr. Clóvis Bezerra, Postos 
de Saúde e atividades do Fundo Municipal de Saúde deste Município, para o exercício de 2016. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 26 de Abril de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 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:LocaçõesDiversas:(Palcos,Te
ndas,Tablados,Mesas,Cadeiras,Disciplinadores),objetivando atender as necessidades para todas 
Secretarias, que serão utilizados nos Eventos de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 27 de Abril de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2016, que objetiva: Locação de palco, som, iluminação, tendas, gerador e camarim e 
banheiros químicos diversos, destinados às atividades culturais deste município; RATIFICO o cor-
respondente procedimento em favor de: DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME - R$ 117.700,00.

Marcação - PB, 27 de Abril de 2016
ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO

Prefeito

JOÃO EXPEDITO FARIAS DE MELLO portador do CPF Nº 039.988.004-68 Torna público que 
recebeu da SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença 
de Instalação nº 079/2016 para a Construção de um residencial unifamiliar na QD. 21 Lote 296 do 
Condomínio Alamoana – Estrada de Cabedelo Km 10 Intermares – Cabedelo – PB.

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS-CDRM/PB. – CNPJ Nº 
09.307.729/0001-80 Torna público que requereu a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, REN. DA LI Nº 2131/14/PROC. 14-3048 = LAVRA DE GRANITOS, REF. DNPM 
Nº 840.355/000 = IT: 400MIL = NE: 10 = L/ATV = SÍTIO RIACHO DO BURACO – ZONA RURAL – 
SERRA BRANC-PB= 1ª PUBLI. Processo: 2016-001541/TEC/LI-4711.

JI INDÚSTRIA DE ÁGUAS ENVASADAS EIRELI-ME – CNPJ/CPF Nº 22.677.357/0001-41 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 960/2016 em João Pessoa, 26 de abril de 2016 – Prazo: 360 dias: Para a atividade 
de: Fabricação de Águas Envasadas – via osmose reversa Na(o) -  RUA JOAQUIM DE SOUZA 
BANDEIRA Nº 59 – Centro  Município: CAJAZEIRAS – UF: PB. Processo: 2016-001341/TEC/LI-2663.

AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.613.186/0001-01, Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 323/2016 em João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores com troca de óleo e 
conveniência. Na(o) AVENIDA DOM PEDRO II – Nº 1767 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2015-007649/TEC/LO-1178.

CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.101.929/0001-11 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 930/2016 em João Pessoa, 20 de abril de 2016 – Prazo: 340 dias. Para a atividade de: Comércio 
de combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, e venda de óleo lubrificante, dotada do sistema de 
esgoto CAGEPA.  Na(o) AVENIDA PRESIDENTE AFONSO PENA – Nº 620, ST 01, QD 071, LT 
0235.  Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000254/TEC/LO-1442.

SULA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.131.648/0001-65 Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 796/2016 em João Pessoa, 8 de abril de 2016 – Prazo: 1080 dias. Para a atividade de: CONS-
TRUÇÃO DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL, CONVENIÊNCIA E VENDAS DE LUBRIFICANTES 
Na(o) -  RUA PROJETADA, S/N – LOTES 12, 13, 14, 15 – QD. H – CHA DO LINDOLFO Município: 
BANANEIRAS – UF: PB.  Processo: 2016-001666/TEC/LI-4720.

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS EXPRESSO-LTDA – CNPJ/CPF Nº 22.013.298/0001-07 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 867/2016 em João Pessoa. 15 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL E CONVENIÊNCIA Na(o) – ROD. BR-230, 
KM 75,3 – SÍTIO CARUÇU. Município: SOBRADO – UF: PB.  Processo: 2015-008101/TEC/LO-1333.

PETROSERVICE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – CNPJ/
CPF Nº 03.604.229/0001-23 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 711/2016 em João Pessoa, 1 de abril de 2016 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis, gasolina, álcool, óleo 
Diesel, lubrificantes; revenda GNV; loja de conveniências. Na(o) AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO 
PESSOA – Nº 1935 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-001656/TEC/LO-1779.

MARIA DAS GRAÇAS HONÓRIO DA SILVA - Portadora do CPF Nº 072.659.214-53 Torna público 
que recebeu da SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de Instalação nº 075/2016 para a Construção de um Galpão na Rua Santa Isabel QD – I Lote 05 
no Loteamento João Paulo I no Renascer – Cabedelo – PB.

PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 
13.992.299/0001-50 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Instalação nº 924/2016 em João Pessoa, 20 de abril de 2016 – Prazo: 240 
dias. Para a atividade de: Unidade de Incineração de Resíduos Classe I e II Na (o) – FAZRNDA BICA 
– ZONA RURAL Município: PEDRAS DE FOGO – UF: PB.   Processo: 2015-007999/TEC/LI-4578.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL – CNPJ Nº 08.730.095/001-00. 
Torna publico que REQUEREU a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO em 19 de abril de 2016 –, conforme processo nº 2016-002419/TEC/LO-
1994, para a atividade de Polícia Cientifica: do prédio onde funciona o Instituto de Polícia Científica, 
localizada no bairro das Malvinas na cidade de Campina Grande/PB. 
    
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28  torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação  nº: 1018/2015. Para 
a atividade de: Implantação do Matadouro Público, Açude Velho, no município de Solânea/PB.  
Processo nº 2016-002425/TEC/LI-4780.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28  torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação nº: 16/2016. Para a 
atividade de: Implantação do Matadouro Público, PB-073 - Sítio Cafundó - Zona Rural, no município 
de Mari/PB.  Processo nº 2016-002428/TEC/LI-4781.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28  torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação nº: 1017/2015. Para a 
atividade de: Implantação do Matadouro Público, Sítio Turim - Zona Rural, no município de Uiraúna/
PB.  Processo nº 2016-002430/TEC/LI-4782.

STF suspende por 60 dias julgamento sobre dívidas dos estados

Refinanciamento

O Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies) terá inscrições antecipadas 
e regras mais flexíveis para ajudar a 
preencher todas as vagas ofertadas. As 
mudanças foram anunciadas ontem pelo 
Ministério da Educação (MEC) e serão 
implementadas no segundo semestre. 
Segundo o ministro Aloizio Mercadante, 
a intenção é facilitar o preenchimento 
das vagas. No primeiro semestre, das 250 
mil vagas com financiamento ofertadas, 
cerca da metade não foi preenchida.

As mais de 100 mil vagas remanes-
centes no processo seletivo do primeiro 
semestre que não forem preenchidas até 
o segundo semestre serão novamente 
ofertadas. A inscrição, que no ano passado 
ocorreu em agosto, será antecipada para o 
período de 14 a 17 de junho deste ano.

No dia 31 de maio, serão divulgadas 
as vagas selecionadas pelo MEC. O resul-
tado do processo seletivo regular será 
divulgado no dia 20 de junho. O Rio de 
Janeiro terá, no entanto, calendário dife-
renciado devido aos Jogos Olímpicos. As 
datas serão divulgadas posteriormente.

"Vamos ter uma importante flexi-
bilização no sistema e vários novos estí-
mulos para que mais estudantes possam 
acessar o Fies", disse Mercadante. Ainda 
não há previsão de quantas vagas serão 
ofertadas. Segundo Mercadante, serão 
mais que as 314 mil ofertadas no ano 

passado, e os recursos para o programa 
já estão assegurados.

Novas regras
As novas regras incluem a amplia-

ção do prazo para conclusão da inscri-
ção de cinco dias corridos para cinco dias 
úteis e maior autonomia para a institui-
ção confirmar a matrícula do estudante, 
por meio da Comissão Permanente de 
Supervisão e Acompanhamento (CPSA). 
Haverá também redução do patamar 
mínimo de prestação do Fies de R$ 100 
para R$ 50. As mudaças valerão para os 
contratos firmados no segundo semestre.

O MEC também flexibilizou a oferta 
de cursos prioritários. Até o último pro-
cesso seletivo, 70% das vagas eram ofer-
tadas em saúde, engenharias e licenciatu-
ras e pedagogia. Agora serão 60% para 
essas áreas. De acordo com Mercadante, 
o remanejamento segue a demanda por 
esses cursos. Saúde terá metade das va-
gas nas áreas prioritárias, engenharia, 
40%, e cursos para a formação de novos 
professores, 10%.

O MEC mantém a exigência de o es-
tudante tirar pelo menos 450 pontos no 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
para concorrer às vagas e de renda fa-
miliar de até 2,5 salários mínimos por 
pessoa. Sobre o patamar da renda, Mer-
cadante disse que existe uma demanda  
que está sendo analisada para que seja 
alterada para até 3,5 salários mínimos 
para que mais pessoas possam participar.

Fies muda regras para facilitar 
o preenchimento das vagas

iNscRições a paRtiR de 14 de juNho

Mariana Tokarnia 
Da Agência Brasil

André Richter 
Da Agência Brasil

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu on-
tem suspender por 60 dias 
o julgamento das ações que 
tratam sobre o cálculo das 
dívidas dos estados com a 
União. A Corte atendeu a uma 
proposta do ministro Luís Ro-
berto Barroso. Segundo o mi-
nistro, a questão não deveria 
ser judicializada e, durante o 
período de suspensão, deve 
ser decidida pelas partes e o 
Congresso Nacional.

“Minha proposta é de 
suspensão do processo por 
60 dias para que as partes 
possam negociar e dar curso 
político ao projeto de lei [Pro-
jeto de Lei Complementar 
257], que já está na Câmara 
dos Deputados. E resolver 
isso de um ponto de vista 
sistêmico e não com cláusula 
de aplicação ou não de juros 
compostos”, disse Barroso.

Com a decisão, por 
maioria de votos, a Corte de-
cidiu que ficam mantidas as 
liminares que concederam 
aos estados o cálculo da dívi-
da de acordo por meio de ju-
ros simples, sem a imposição 
de sanções, como colocação 
no cadastro de inadimplen-
tes da União.

A Corte começou a julgar 
hoje três mandados de segu-
rança nos quais o ministro 
Edson Fachin concedeu, no 
mês passado, aos estados de 
Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul e Minas Gerais direito 
à correção das dívidas por 
juros simples e não por ju-
ros compostos (juros sobre 

juros), forma que é adotada 
atualmente.

Antes da suspensão, o 
julgamento contava apenas 
com voto de Fachin, relator 
do processo. Primeiro a vo-
tar, Fachin mudou seu po-
sicionamento em relação a 
cautelares concedidas por 
ele e entendeu que a Lei 
Complementar 151/ 2014, 
sancionada pela presidente 
Dilma Rousseff, que trata do 
refinanciamento das dívidas,  
é inconstitucional. Na práti-
ca, a medida representa uma 
derrota para os estados. 

Os representantes dos 
estados de Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e de Minas 
Gerais defenderam na tribuna 
do Supremo mudança na cor-
reção das dívidas entre esta-
dos e a União.

A Advocacia-Geral da 
União (AGU) defendeu co-
brança de juros compostos 
(juros sobre juros) nos con-

tratos das dívidas dos esta-
dos com a União. Segundo a 
secretária do contencioso da 
AGU, Gracie Fernandes, uma 
decisão do Tribunal a favor 
da cobrança de juros simples, 
como querem os estados, re-
presentaria um “nocaute nas 
contas públicas”.

Dados atualizados pelo 
Ministério da Fazenda indi-
cam um impacto de R$ 402,3 
bilhões nas contas públicas se 
todos os estados endividados 
conseguirem obter na Justi-
ça a mudança de cálculo. O 
ministro da Fazenda, Nelson 
Barbosa, disse que a melhor 
solução para o tema da dívida 
dos estados é um projeto de 
lei em tramitação no Congres-
so Nacional. A proposta prevê 
alongamento em 20 anos do 
prazo para pagamento da dí-
vida e abatimento opcional de 
40% extras na parcela, desde 
que os estados se comprome-
tam a fazer ajuste fiscal. 

Ministro Edson Fachin, relator do processo, votou a favor do governo

Foto: Reprodução internet



Responsavel.: MEGA CONSTR. E INCORPORACAO 
LTDA.
CPF/CNPJ: 003880896/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.055,50
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 - 025393
Responsavel.: P E B COMERCIO VAREJ DE COMP 
INDUST
CPF/CNPJ: 020590404/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$366,62
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024579
Responsavel.: ROSA MARIA DO VALE BEZERRA
CPF/CNPJ: 423812404-97
Titulo: DUP PRES SER IN  R$327,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024587
Responsavel.: RK REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 021045699/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$276,73
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 - 024074
Responsavel.: RK REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 021045699/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.008,41
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 - 025396
Responsavel.: RK REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 021045699/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$274,25
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 - 025397
Responsavel.: SANTOS E MOREIRA LTDA ME
CPF/CNPJ: 013569830/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025319
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE ME
CPF/CNPJ: 019807941/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.627,48
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024723
Responsavel.: T.F CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 012500334/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.040,00
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 - 024905
Responsavel.: WILMA PAULA MORAIS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 020517847/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$173,69
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020076
Responsavel.: WILMA PAULA MORAIS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 020517847/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$470,07
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020077
Responsavel.: WILMA PAULA MORAIS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 020517847/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$208,77
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 020078
Responsavel.: JOSILENE LUCAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 062669344-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 80,00
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 - 020657
Responsavel.: JOAQUIM FRANCISCO SALES NETO
CPF/CNPJ: 054374774-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.094,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024814

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  28/04/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 
009967
CPF/CNPJ: 019484271/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.213,43
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 - 024430
Responsavel.: ARTUR GONCALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 002314604-49
Titulo: CHEQUER$4.000,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 
2010-9
Protocolo: 2016 - 024770
Responsavel.: ARTUR GONCALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 002314604-49
Titulo: CHEQUER$4.050,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 
2010-9
Protocolo: 2016 - 024771
Responsavel.: BR COLC LTDA
CPF/CNPJ: 004695592/0002-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$295,22
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024544
Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA
CPF/CNPJ: 011118705/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$761,19
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 - 024634
Responsavel.: DIEGO PINHEIRO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 035506284-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.723,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025340
Responsavel.: EDILEUZA BATISTA LINO ME
CPF/CNPJ: 021558377/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$920,00
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 - 024637
Responsavel.: FOCO CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 010414278/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$8.303,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024576
Responsavel.: FRANCISCA NAVARRO MEDEIROS ME
CPF/CNPJ: 002730545/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018713
Responsavel.: FRAYNI JOSLEY ALVES CELESTINS
CPF/CNPJ: 071258774-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$900,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025440
Responsavel.: GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ: 007827111/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$163,80
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024146
Responsavel.: JOSE ALMIR DE SOUSA NETO
CPF/CNPJ: 007610822/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.657,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025352
Responsavel.: KEYNES CARNEIRO CORRETORA 
E ADM DE
CPF/CNPJ: 070109970/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024501
Responsavel.: MARIA ELINETE NUNES DE MAS-
CENA SILV
CPF/CNPJ: 019283918/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.231,68
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 - 024662
Responsavel.: MARIA LUIZA R F MACIEL TINTAS
CPF/CNPJ: 017960160/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.834,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024986

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 28 de abril de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Material Médico Hospitalar e Laboratorial, destinados ao Hospital Municipal e aos PSF’s deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MEDFARMACY 
HOSPITALAR LTDA - R$ 43.698,00; MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA 
- R$ 26.140,80.

Arara - PB, 13 de Abril de 2016
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Material Médico Hospitalar e Laboratorial, destinados ao 

Hospital Municipal e aos PSF’s deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00014/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, MAC, e PAB FIXO:. 3.3.90.30.03 
- Mat. Médico Hosp. Odont. e Lab. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00040/2016 - 14.04.16 - MEDFARMACY 
HOSPITALAR LTDA - R$ 43.698,00; CT Nº 00041/2016 - 14.04.16 - MEDICAL MERCANTIL DE 
APARELHAGEM MEDICA LTDA - R$ 26.140,80.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Medicamentos, para atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades de Saúde deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MEDFARMACY 
HOSPITALAR LTDA - R$ 402.617,88.

Arara - PB, 13 de Abril de 2016
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Medicamentos, para atender ao Programa Farmácia 

Básica e as Unidades de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00015/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, PAB FIXO e 
PSF: 3.3.90.30.02 - Medicamentos. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00042/2016 - 14.04.16 - MEDFARMACY 
HOSPITALAR LTDA - R$ 402.617,88.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: Contratação de 
Empresa especializada em serviços gráficos para atender as demandas das secretariais deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRAFICA FUTURA 
LTDA - ME - R$ 147.237,00.

Arara - PB, 19 de Abril de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em serviços gráficos para atender as deman-

das das secretariais deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2016. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,PDDE,QUOTA, SALÁRIO EDUCAÇÃO, MDE,FUNDEB 
40%,QUOTA, PETI,PRO-JOVEM,CRAS,PAB FIXO e FUS: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00043/2016 - 20.04.16 - GRAFICA FUTURA 
LTDA - ME - R$ 147.237,00.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 0016/2016
 Aos 20 dias do mês de Abril de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Arara, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gama Rosa - Centro - Arara - PB, nos 
termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 060/2005, de 13 de 
Dezembro de 2005, Decreto Municipal nº 005/2016, de 03 de Março de 2016, Decreto Federal nº. 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Presencial nº 00016/2016 que objetiva o registro de preços para: Contratação 
de Empresa especializada em serviços gráficos para atender as demandas das secretariais deste 
Município; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente 
Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA - CNPJ nº 08.778.755/0001-23.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: A referida Ata de Registro de Preços 
terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa 
oficial.  A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Arara firmar contra-
tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização. CLÁUSULA 
SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A cada efetivação da con-
tratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo 
Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a pre-
cedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00016/2016, parte integrante do presente instrumento de 
compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: Pela 
Prefeitura Municipal de Arara, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e 
controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento 
programa. Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00016/2016, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Integram esta Ata, o 
Edital do Pregão Presencial nº 00016/2016 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras 
do referido certame: GRAFICA FUTURA LTDA - ME. Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 
- 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 
- 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68.

Valor: R$ 147.237,00. CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: Para dirimir as questões decorrentes 
da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Arara.

 Arara - PB, 20 de Abril de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 
00014/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas de Material Médico Hospitalar e Laboratorial, destinados ao Hospital Municipal e aos PSF's deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA - R$ 43.698,00; MEDICAL 
MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - R$ 26.140,80.

Arara - PB, 13 de Abril de 2016
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Material Médico Hospitalar e Laboratorial, destinados ao Hospital Municipal e aos PSF's deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, MAC, e PAB FIXO:. 3.3.90.30.03
- Mat. Médico Hosp. Odont. e Lab. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Arara e: CT Nº 00040/2016 - 14.04.16 - MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA - R$ 43.698,00; CT Nº 00041/2016 - 14.04.16 - MEDICAL 
MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - R$ 26.140,80.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 
00015/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas de Medicamentos, para atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades de Saúde deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA - R$ 402.617,88.

Arara - PB, 13 de Abril de 2016
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Medicamentos, para atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades de Saúde deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, PAB FIXO e 
PSF: 3.3.90.30.02 - Medicamentos. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Arara e: CT Nº 00042/2016 - 14.04.16 - MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA - R$ 402.617,88.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 
00016/2016, que objetiva: Contratação de Empresa especializada em serviços gráficos para atender as demandas das secretariais deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRAFICA FUTURA LTDA - ME - R$ 147.237,00.

Arara - PB, 19 de Abril de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em serviços gráficos para atender as demandas das secretariais deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,PDDE,QUOTA, SALÁRIO EDUCAÇÃO, 
MDE,FUNDEB 40%,QUOTA, PETI,PRO-JOVEM,CRAS,PAB FIXO e FUS: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00043/2016 - 20.04.16 -
GRAFICA FUTURA LTDA - ME - R$ 147.237,00.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 0016/2016
Aos 20 dias do mês de Abril de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Arara, Estado da Paraíba, 

localizada na Rua Gama Rosa - Centro - Arara - PB, nos termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 
060/2005, de 13 de Dezembro de 2005, Decreto Municipal nº 005/2016, de 03 de Março de 2016, Decreto Federal nº. 7.892, de 23 de Janeiro de 
2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00016/2016 que objetiva o registro de preços para: Contratação de Empresa especializada em serviços gráficos para 
atender as demandas das secretariais deste Município; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da 
presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA - CNPJ nº 08.778.755/0001-23.

VENCEDOR: GRAFICA FUTURA LTDA - ME
CNPJ: 08.634.184/0001-53
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 Feira-Matadouro C/ 2 vias futura Tls. 300 6,45 1.935,00
2 Solicitação transporte (2 vias)f. 16, papel sulfite 56 grs. futura Tls. 100 7,40 740,00
3 Capa processo - Formato 4,papel 180 grs. futura Fich. 2000 1,19 2.380,00
4 Alvará de Licença p/Funcionamento c/ 2 vias cartolina futura Fich. 200 1,20 240,00
5 Nota fiscal de serviço avulsa c/ 4 vias f. 8 futura Tls. 60 39,00 2.340,00
6 Envelope Timbrado 24x34cm futura Env. 5000 1,00 5.000,00
7 Cartão da criança-masculina f. 6 - 4x4 cores papel 180grs futura Fich. 1000 1,50 1.500,00
8 Cartão da criança-feminina f. 6 - 4x4cores papel 180 grs futura Fich. 1000 1,32 1.320,00
9 Cartão da mulher f.8 2x2 cores, papel 180 grs futura Fich. 1000 1,32 1.320,00
10 Cartão adulto . F.32 -180 grs. futura Fich. 1000 1,53 1.530,00
11 Ficha clínica p/ CEO f.8 1x1 cor, 56 grs futura Fls. 5000 0,20 1.000,00
12 Cadastro individual f.8 1x1 cor 56 grs futura Fls. 5000 0,27 1.350,00
13 Ficha de procedimento 1x1 cor f.8 56 grs futura Fich. 5000 0,27 1.350,00
14 Panfletos para divulgação f.16- 4x4 cores couche 115 grs. futura Fls. 20000 0,45 9.000,00
15 Folders para divulgação f.8- 4x4 cores, couche 115 grs. futura Fls. 20000 0,48 9.600,00
16 Solicitação compra (2 vias) f.16 futura Bls. 100 11,80 1.180,00
17 Tributos (2 vias) f.12 futura Tls. 50 15,00 750,00
18 Crachás 4 cores futura Fich. 100 17,00 1.700,00
19 Receituário médico f. 16 c/ 100 fls. futura Bls. 400 9,90 3.960,00
20 Atestado médico f.16 c/ 100 fls. futura Bls. 200 10,90 2.180,00
21 Envelopes - Prontuário familiar 26x36cm. futura Env. 5000 1,12 5.600,00
22 Requisição exames (1 via)f. 16 c/ 100fls futura Bls. 300 10,90 3.270,00
23 Ficha A (Fev.) f.9 56 grs. futura Fls. 3000 0,27 810,00
24 Aveianm f.9 56 grs. futura Fls. 3000 0,27 810,00
25 Ficha atendimento ambulatorial f.9 - 56 grs. futura Fls. 5000 0,27 1.350,00
26 Faixas em lona m2 futura Fls. 30 89,00 2.670,00
27 Ficha de visita (60 kg) f.32 futura Fich. 3000 0,75 2.250,00
28 Ficha geral (Fev.) (60 kg) futura Fich. 3000 0,88 2.640,00
29 Cadastramento gestante f.8 - 2x2 cores - 180 grs. futura Fich. 1500 0,79 1.185,00
30 Cartão aprazamento f.32 - 180 grs. futura Fich. 2000 0,58 1.160,00
31 Receita especial c/ 2 vias f. 16 futura Bls. 200 10,80 2.160,00
32 Receita azul ( 1 via) f.24 c/ 50 fls futura Tls. 100 10,80 1.080,00
33 Requisição exame citopatologico f.9- 1x1 cor futura Fls. 5000 0,26 1.300,00
34 Cartão hiperdia (Fev.)f. 18. 1x1 cor 180 grs. futura Fich. 2000 0,33 660,00
35 Gera- 3 vias - f. 16 futura Bls. 300 11,00 3.300,00
36 Marcação consulta f.9 1x1 cor, 56 grs. futura Fls. 3000 0,26 780,00
37 Ficha PAB 1x1 cor , f.9 - 56 grs. futura Fls. 3000 0,26 780,00
38 Cartão vacinação f.32, 1x1 cor, 180grs. futura Fich. 2000 1,37 2.740,00
39 Vigilância ambiental f.9- 1x1 cor - 75 grs. futura Fls. 5000 0,26 1.300,00
40 Boletim diário doses aplicadas f.9 1x1 cor- 75 grs. futura Fls. 5000 0,26 1.300,00
41 Boletim BPA 1 cor - f.9 - 56 grs. futura Fls. 5000 0,26 1.300,00
42 Serviço antivetorial 1x1 cor - f.9 - 75 grs. futura Fls. 5000 0,26 1.300,00
43 Consolidado mensal f.9- 1x cor - 75 grs. futura Fls. 5000 0,26 1.300,00
44 Relatório mensal (Preservativos) 1x1 cor - f.9 75 grs. futura Fls. 5000 0,26 1.300,00
45 Ficha ACS f.9 1x1 cor- 75 grs. futura Fls. 3000 0,26 780,00
46 Ficha p/ vigilância sanitária 1x1 cor - f.9- 75 grs. futura Fls. 5000 0,26 1.300,00
47 Boletim para Setor Nutrição 1x1 cor - f.9 - 75 grs. futura Fls. 5000 0,26 1.300,00
48 Boletos - f.9- papel 75 grs. 1x0 cor. futura Fls. 3000 0,26 780,00
49 Certificados f.9 4x0 cores- 180grs. futura Fich. 2000 0,72 1.440,00
50 Convites f.16 - 4x0 cores- couche 250 grs. futura Fich. 2000 1,45 2.900,00
51 Ficha individual do aluno - Educação Infantil 1x cor - f.9 - 180grs. futura Fich. 1000 0,86 860,00
52 Ficha individual do aluno - Ensino Fundamental - 6. ao 9. ano futura Fich. 5000 0,86 4.300,00
53 Folha individual de freqüência 1x1 cor . F.9 - 75grs. futura Fich. 5000 0,86 4.300,00
54 Ponto dos Diários dos Professores futura Fich. 5000 0,86 4.300,00
55 Relatório Avaliativo - Educação Infantil 1x1 cor f.9 -180 grs. futura Fich. 2000 0,57 1.140,00
56 Boletim do aluno f.9- 1x1 cor, 180grs. futura Fich. 5000 0,86 4.300,00
57 Ficha matrícula - 1x1 cor -f.9- 75 grs. futura Fls. 2000 0,86 1.720,00
58 Histórico escolar .1x1 cor - f.9- 180grs. futura Fich. 2000 0,57 1.140,00
59 Ficha individual do aluno 1. ao 5. ano- 1x1 cor -f.9 75 grs futura Fls. 4000 0,86 3.440,00
60 Diário escolar (Infantil)c/ 50 fls. futura Bls. 100 20,80 2.080,00
61 Diário escolar (1º ao 3º ano) c/ 65 fls. futura Bls. 200 20,80 4.160,00
62 Diário escolar (6º ao 9º ano)c/ 55 fls. futura Bls. 200 23,00 4.600,00
63 Diário escolar (EJA)c/ 50 fls. futura Bls. 150 23,00 3.450,00
64 Banners em lona. M2 futura Fls. 20 88,85 1.777,00
65 Formulário p/ Regimento de Transferência 1x1 cor - f.9-75 grs. futura Fls. 2000 0,20 400,00
66 Cartazes p/ divulgação f.4 - 4x0 - couche 115 grs. futura Fls. 500 2,00 1.000,00
67 Carimbo automático futura Car. 50 44,00 2.200,00
68 Carimbo Madeira futura Car. 50 17,00 850,00

TOTAL 147.237,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados 
da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Arara firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para 
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou 
indenização. CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A cada efetivação da contratação do objeto 
registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes 
do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00016/2016, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: Pela Prefeitura Municipal de Arara, que também é o órgão 
gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo 
orçamento programa. Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00016/2016, que 
fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00016/2016 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:
GRAFICA FUTURA LTDA - ME. Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26
- 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -
59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68.
Valor: R$ 147.237,00. CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 
Comarca de Arara.

Arara - PB, 20 de Abril de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO

Prefeito

AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A – C.N.P.J.  Nº. 09.229.295/0001-47 – EMPRESA 
BENEFICIÁRIA DE INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR – ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam Convocados os acionistas a se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinária, no dia 27/05/2016, as 10:00 horas, na sede social da empresa, na AV. 
Epitácio Pessoa, nº. 3745, bairro do Miramar, João Pessoa, Estado da Paraíba, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembléia Geral Ordinária: a) Matéria de que trata o artigo 
132 da Lei nº. 6.404/76, referente ao exercício social findo em 31.12.2015; b) Deliberar sobre o 
cancelamento de registro da Cia. Junto à C.V.M.; c) outros assuntos de interesse da sociedade. 
AVISO AOS ACIONISTAS – Encontram-se a disposição, na sede social da empresa, os documentos 
a que se refere o artº. 133, da Lei nº 6.404/76, do exercício social encerrado em 31.12.2015. João 
Pessoa, 26 de abril de 2016. Sebastião Coimbra Neto – Presidente do Conselho de Administração.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.003/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.06.003/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 
2.06.003/2016, realizado no dia 06 de abril de 2016 às 10:00 horas, que tem com OBJETO A AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA CRECHES CONFORME TERMO DE 
COMPROMISSO N° 19837, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações do Edital, foram declarados 
os ITENS 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 
32, 34, 39, 40, 41, 42 e 43 DESERTOS.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.06.006/2016, no dia 17 de maio de 2016 às 08:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 27 de abril de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

Estado da Paraíba
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Casa “José Florentino Sobrinho”
AVISO DE ABERTURA DA PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNI-

COS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PEDRA BRANCA-PB. 

Empresa HABILITADA 
FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ CNPJ: 04.751.944/0001-51
Data da Abertura: 28/04/2016 às 09h00min (horário local)
Local: Câmara Municipal de Vereadores
Rua Manoel Claudino da Silva, 422 – Centro
Pedra Branca-PB – Cep: 58.790-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Câmara Municipal de Pedra Branca-PB, 

através de sua Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08h00min às 12h00min.
Pedra Branca-PB, 25 de Abril de 2016.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANA CINTHIA ANANIAS DA SILVA

Presidente
MARIA ROSÂNGELA PEREIRA

Membro
AILTON NÓBREGA

Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016 (REPUBLICAÇÃO)
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Nunes, 11 - Centro - Santa Terezinha - PB, às 09:30 horas do dia 12 de maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de Higienização 
pessoal, permanente e utensílios domésticos para a CRECHE Municipal “Maria Regina da Conceição” 
do Município de Santa Terezinha/PB. (Motivo da republicação: Pregão Deserto). Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: 
no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha - PB, 27 de abril de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Rita

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 048/2016  PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016
DATA DE ABERTURA: 10/05/2016 – ÀS 10hmin.
OBJETO: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E KOMBI COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO E ABAS-

TECIMENTO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. José Robson 
Fausto, nomeado por portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de nº 815/2015, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, 
sob o critério do menor preço por rota. O Edital ficará a disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 
Virgíneo Veloso Borges, S/N, Lotes 22 e 23, Loteamento Jardim Miritânia, Santa Rita/PB. Fonte de 
Recurso/Dotação Orçamentária para o exercício financeiro de 2016. Suporte Legal: Lei Federal nº 
10.520/2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a 
sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 13h00min, na sede da CPL – Comissão 
Permanente de Licitação.

Santa Rita/PB, 26 de Abril de 2016.
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.002/2016
SEGUNDA CHAMADA

A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que fará realizar através do  Pregoeiro  
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silva Jardim ,427 – Santo Antonio – Campina Grande 
- PB, às 14:00 horas do dia 12 de  Maio de 2016, licitação modalidade, Pregão Presencial, para 
MENOR PREÇO POR LOTE, EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE para Contratação de empresa para Aquisição de forma 
parcelada de Combustíveis. Recursos: previstos no orçamento vigente, Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 Informações: no horário das 08h às 12h e das 14h ás 18hs dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3310-6652. Email: licitação.semascg@gmail.com Campina 
Grande - PB, 26 de Abril de 2016.

Aurélio Fernandes de Morais
Pregoeiro Oficial

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público 
para conhecimento dos interessados que o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00017/2016, cujo objeto é Aquisição de equipamento, material permanente e um veículo 0km, 
atendendo ao recurso nº 12051.399000/1130-03 do Ministério da Saúde. Tem como vencedor:

- EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - CNPJ Nº 12.710.916/0001-14, vencedora de vários 
itens com o valor global de R$ 19.299,00 (dezenove mil e duzentos e noventa e nove reais).

- RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME - CNPJ Nº 10.719.048/0001-08, vencedora de vários itens 
com o valor global de R$ 8.350,00 (oito mil e trezentos e cinquenta reais).

PEDRA BRANCA-PB, 27 de Abril  de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público 
para conhecimento dos interessados que o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00016/2016, cujo objeto é Aquisição de equipamento e material permanente, atendendo ao recurso 
nº 08889.826000/1120-01 do Ministério da Saúde. Tem como vencedor:

- EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - CNPJ Nº 12.710.916/0001-14, vencedora do item 4, 
com o valor global de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais).

PEDRA BRANCA-PB, 27 de Abril  de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS

Presidente da CPL

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 014/2016
ADESÃO N.º 001/2016
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ABASTECI-

MENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE
CONTRATADO: DISK DRAGO COM. LTDA
CNPJ: 01.908.026/0001-03
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 209.937,02 (duzentos e nove mil novecentos e trinta e sete reais e dois 

centavos).
Dotação orçamentária: 02.050 – Secretaria de Saúde - 02050.10.301.2042.2437 – Manutenção 

dos Serviços de Atenção Básica de Saúde – (F M S) - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Os 
recursos serão provenientes de recursos do tesouro municipal e Convênio.

Pitimbu, 27 de abril de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro

PREFEITO/ CONTRATANTE
Disk Drago Com. Ltda-ME.

Ironaldo Marculino Guimarães
CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 015/2016
ADESÃO N.º 001/2016
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ABASTECI-

MENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE
CONTRATADO: ATACAMED COM. PROD. FARMACEUTICO E HOSP. LTDA
CNPJ: 09.260.831/0001-77
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 413.034,82 (quatrocentos e treze mil trinta e quatro reais e oitenta e dois 

centavos).
Dotação orçamentária: 02.050 – Secretaria de Saúde - 02050.10.301.2042.2437 – Manutenção 

dos Serviços de Atenção Básica de Saúde – (F M S) - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Os 
recursos serão provenientes de recursos do tesouro municipal e Convênio.

Pitimbu, 27 de abril de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro
PREFEITO/ CONTRATANTE
Atacamed Com. Prod. Farmaceutico e Hosp. Ltda

João Diógenes de Andrade Holanda
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 021/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PÃES (PRO-

GRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE).
Com base nas informações constantes no referido Pregão, e em cumprimento aos termos do 

Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão 
Permanente de Licitação, e HOMOLOGO o procedimento em favor da empresa: PADARIA PONTES 
LTDA - ME, CNPJ: 05.672.519/0001-30, para o item 01, no valor unitário por kg de R$: 7,00 (Sete 
reais), perfazendo um valor global de R$: 61.950,00 (Sessenta e um mil novecentos e cinquenta 
reais), classificadas pelo critério do menor preço por item. E com base no Art. 7º, Inciso IV, do 
Decreto Municipal nº 4.985/2003, no Art. 7º, inciso IV, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e no 
Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em conseqüência, fica convocada a proponente para 
assinatura da Ata de Registro de Preço e Termo 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 no 
Art. 81 deste mesmo diploma legal.

*Republicado por Incorreção*
Santa Rita/PB, 20 de Abril de 2016. 

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CPL –COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA – TOMADA DE PREÇOS 016/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO,  torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento da 
Tomada de Preços 016/2015, cujo objeto é a: Contratação de empresa especializada para recupe-
ração das estradas vicinais entre o Município de Marizópolis/BR230/VIA RIACHÃO DOS RIBEIROS/
ASSENTAMENTOJUAZEIRO – MARIZOPOLIS/SÍTIO BELO HORIZONTE – MARIZOPOLIS/SÍTIO 
QUEIMADAS, PEDRA TALHADA, TÚNEL E ZOOTECNIA, no município de Marizópolis. Que como 
não houve empresa HABILITADA no referido certame, portanto, declara a mesma FRACASSADA. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, à Rua João 
Vicente de Almeida, S/Nº, Bairro Edilson Alves, Marizópolis -  PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. 

Marizópolis (PB)., 25 de Abril de 2016
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO

(Presidente da CPL)

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO  – TOMADA DE PREÇOS 015/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO,  torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento 
dos documentos de habilitação da Tomada de Preços 015/2015, cujo objeto é a: Contratação de 
empresa especializada para pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no Município de 
Marizópolis as quais são: Rua Deolindo Fabrício, Rua Liberato Ferreira, Travessa Antônio Vieira 
Braga, Rua Bernadete Lira da Silva,  Conclusão da Rua Jorge Martins de Sousa, Travessa Maria 
Ferreira da Costa, Conclusão da Rua João Vicente de Almeida, Travessa Francisco Formiga, Rua 
Esmerindo Rodrigues da Silva, Rua Francisco Júnior de Oliveira, Conclusão da Rua Vital de Sousa, 
no município de Marizópolis.  Onde obteve o seguinte resultado:

Empresas Habilitadas: Lorena &Ádria Construções, Comércio e Locações Ltda.  e Construser 
Construções e Serviços de Terraplanagem Ltda.

Empresa Inabilitada: Edifica – Edificações e Construções Ltda. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 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 06 de Maio 
de 2016, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, à Rua João Vicente de Almeida, S/Nº, Bairro 
Edilson Alves, Marizópolis -  PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Marizópolis (PB)., 25 de Abril de 2016
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO

(Presidente da CPL)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 0062/2015-CPL
TERMO ADITIVO Nº 01
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
CNPJ: 01.612.941/0001-49
CONTRATADA: DIMENSÃO SERVIÇOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 18.430.506/0001-04
CONTRATO:  0062/2015-CPL
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 006/2015
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS/PB
VIGÊNCIA: 02.05.2016
MOTIVOS DO TERMO ADITIVO: AUMENTO DE PRAZO
VIGÊNCIA APÓS O ADITIVO: 31.12.2016
DATA DE ASSINATURA: 31.03.2016

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 001/2015-CPL
TERMO ADITIVO Nº 02
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIZÓPOLIS/PB
CNPJ: 11.404.727/0001-50
CONTRATADA: CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CNPJ: 08.701.149/0001-00
CONTRATO:  0001/2015-CPL
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2015
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO 

MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS/PB
MOTIVOS DO TERMO ADITIVO: AUMENTO DE PRAZO
VIGÊNCIA APÓS O ADITIVO: 31.12.2016
DATA DE ASSINATURA: 10.02.2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 021/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PÃES (PRO-

GRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE).
A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através do seu Pregoeiro Oficial, a Sra. Tatiane César 

Silva, torna público, para conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento do presente 
certame, adjudicando em favo da empresa: PADARIA PONTES LTDA - ME, CNPJ: 05.672.519/0001-
30, para o item 01, no valor unitário por kg de R$: 7,00 (Sete reais), totalizando o valor de R$: 
61.950,00 (Sessenta e um mil novecentos e cinquenta reais). Classificada pelo critério do menor 
preço por item.

*Republicado por Incorreção*
Santa Rita/PB, 19 de Abril de 2016. 

Tatiane César Silva
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 11:00 horas do dia 13 de Maio de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Veículos destinados ao 
transporte dos Estudantes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 27 de Abril de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços profis-
sionais na área de Engenharia para desenvolvimento de trabalhos diversos junto a esta edilidade. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 27 de Abril de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 14:00 horas do dia 19 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de Locação de equipamento de som, iluminação e grupo 
gerador destinadas a eventos diversos realizados neste Município durante o ano de 2016. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 27 de Abril de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial



27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 28 de abril de 2016

Responsavel.: FR DISTRIB PROD AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 009063677/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.888,02
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024415
Responsavel.: FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA L
CPF/CNPJ: 007075412/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$800,23
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025438
Responsavel.: GEILSA XAVIER RUIZ DE ASSIS
CPF/CNPJ: 092645454-41
Titulo: DUP PRES SER IN  R$300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024500
Responsavel.: I D E I A S- INST DESENV INTEG A. S
CPF/CNPJ: 005790756/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$543,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024025
Responsavel.: J F COMERCIO DE FRIOS LTDA
CPF/CNPJ: 016640352/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$366,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024783
Responsavel.: MARCOS ALVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ: 198295234-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$188,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025243
Responsavel.: MARIA JOSE DA COSTA CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 018692487/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$366,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024784
Responsavel.: MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ: 928965294-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 53,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024482
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCS8065194141
CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$143,76
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024665
Responsavel.: METALURGICA PORTAL IND E COM D
CPF/CNPJ: 001765336/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$10.131,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025463
Responsavel.: NATALIA GUEDES BEZERRA
CPF/CNPJ: 082760164-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$631,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024793
Responsavel.: NATALIA GUEDES BEZERRA
CPF/CNPJ: 082760164-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$949,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024798
Responsavel.: P & B COM.VAREJISTA DE COM-
PONENTES
CPF/CNPJ: 020590404/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$161,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024773
Responsavel.: PAULO CHAVES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 991905244-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024502
Responsavel.: RENATO BATISTA BARBOSA
CPF/CNPJ: 017835379/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$366,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024782
Responsavel.: SERGIO RICARDO DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ: 028766354-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024483
Responsavel.: SONIA MARIA BEZERRA
CPF/CNPJ: 324980554-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$271,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024775

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,  28/04/2016
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA 
BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através 
de sua Comissão de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que a 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº 00018/2016, que não compareceu nenhum 
interessado ao certame, sendo considerada 
como licitação DESERTA.

Pedra Branca-PB, 27 de Abril de 2016.
Braz de Souza Lins

Pregoerio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA 
BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, 

através de sua Comissão de Licitação, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que a 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº 00019/2016, que não compareceu nenhum 
interessado ao certame, sendo considerada como 
licitação DESERTA.

Pedra Branca-PB, 27 de Abril de 2016.
Braz de Souza Lins

Pregoerio

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 

00026/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRU-
LHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE 
RIACHÃO/PB. ABERTURA: 13/04/2016 as 10:30 
horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. 
Riachão - PB, 27 de Abril de 2016. Fábio Moura 
De Moura – Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA CRECHE 
EULINA GOMES DE OLIVEIRA GOMES - RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/RECURSOS FEDERAIS: 
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: 12.365.2007.1017 
- ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: ATÉ 25 DE JUNHO DE 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00066/2016 - 27.04.16 - CONS-
TRUTORA EDFFICAR EIRELI - ME - R$ 29.115,46.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO EM PARALELÉPIPEDOS DA RUA LATERAL DA CRECHE 
EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA, ASSENTAMENTNO BAIXIO – 
RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2016. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO MU-
NICÍPIO: 0209 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL: 
15.451.2013.1037 - ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS 
E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: ATÉ 25 DE JUNHO DE 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00067/2016 
- 27.04.16 - CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - ME - R$ 19.548,52.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e obser-
vado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 
00026/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 
PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Riachão - PB, 27 de Abril de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão 
- PB, às 08:00 horas do dia 13 de Maio de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br
Riachão - PB, 27 de Abril de 2016.

MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, 
sediada na Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 10:00 
horas do dia 13 de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DE 
VIAGENS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 27 de Abril de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA Nº 004/2015
CONTRATO Nº 125/2016 - Contratado(a): M Construções & Serviços Ltda 

- ME. Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza 
pública urbana e manejo de resíduos sólidos no município de Bayeux, confor-
me especificações técnicas contidas no Projeto Básico e seus anexos. Valor 
Contratado: R$ 5.882.708,14.  Recursos: Próprios. Classificação: Secretaria da 
Infraestrutura, Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana, Out. Serv. de Terc. - 
P.Jurídica. Vigência: 27/04/2016 a 26/04/2017.

Bayeux/PB, 27 de abril de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de 

Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Tomada 
de Preços nº 002/2016, que objetiva: 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; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: Basic Construções Ltda - R$ 468.412,88. Fica o licitante convocado no prazo de 
até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e 
aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 27 de abril de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

VIRIDIS ENGENHARIA LTDA - EPP,18.602.004/0001-05,torna público que 
recebeu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo a Licença Ambiental de Operaçãode N° 125/2016 para Serviços 
de engenharia; Instalação e manutenção elétrica; Instalação de máquinas 
e equipamentos industriais; Manutenção e reparação de geradores, 
transformadores e motores elétricos; Instalação de outros equipamentos 
não especificados anteriormente; Manutenção de redes de distribuição de 
energia elétrica; Administração de obras; Situado à R. Manoel Barbosa de 
Araújo, 62,Amazônia Park, Lote Verdes Mares Quadra A Lote 17 conforme 
processo N° 2016.00753 - SEMAPA/PMC.



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais de Construção 
Diversos para atender Secretarias da Administração Municipal, exceto à Secretaria de Saúde - Ara-
runa/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

  Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 15:00 horas do dia 11 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais de Construção 
Diversos para atender a Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Araruna/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 27 de Abril de 2016
 FRANCISCO TOSCANO NETO 

 Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 11 de 
Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participa-
ção de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Locação de Cabines 
Sanitárias,objetivando atender as neces. para todas as Secretarias,que serão utilizados nos Evetos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Mu-
nicipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 27 de Abril de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 11 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Locação de Grupo Gerador,Objetivando 
atender as necessidades para todas as Secretarias,que serão utilizados nos Eventos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 27 de Abril de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 12 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 GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (FLOCOS DE MILHO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Mu-
nicipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 27 de Abril de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 13 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 EPI’s e Ferramentas 
destinados as Sec. de Infraestrutura, Sec. de Educação e Sec. de Meio Ambiente, Pesca. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 27 de Abril de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Maio de 2016, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E 
DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE.. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 120/2010. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com
Areial - PB, 27 de Abril de 2016

RENATA CAVALCANTE MONTEIRO
 Pregoeira Oficial 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ CRISTIANO DOS SANTOS - R$ 17.100,00.

Riacho de Santo Antonio - PB, 15 de abril de 2016
CARLOS ROBERTO DA SILVA 

 Presidente

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 

CÂMARA MUNICIPAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antonio: 010.10 – CÂMARA 

MUNICIPAL; 01.031.1001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL; 3390.36.0000 OUTROS 
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

VIGÊNCIA: 09 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e:
CT Nº 10001/2016 - 18.04.16 – JOSÉ CRISTIANO DOS SANTOS - R$ 17.100,00

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL (POSTO) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUS-
TIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO SANTANA – AUTO POSTO DE 
COMBUSTIVEIS SANTANA LTDA - R$ 10.777,20.

Riacho de Santo Antonio - PB, 15 de abril de 2016
CARLOS ROBERTO DA SILVA 

 Presidente

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (POSTO) PARA FORNE-

CIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA 
CÂMARA MUNICIPAL.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antonio: 010.10 – CÂMARA 

MUNICIPAL; 01.031.1001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL; 3390.30.0000 – MA-
TERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: 09 (Nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e:
CT Nº 10002/2016 - 18.04.16 – POSTO SANTANA – AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS 

SANTANA LTDA - R$ 10.777,20
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de laboratório para realização de exames diversos para atender as 

necessidades da Secretaria de Saúde do Mun.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00028/2016 - 26.04.16 - QUEIROGA & ADELINO LTDA ME - R$ 104.520,00 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para o Fornecimento de medicamentos, de acordo com a Tomada 
de Preços  nº  00012/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: JOSÉ NERGINO SOBREIRA.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica do município e aos Centros 

de Saúde onde atuam as equipes do Programa de Saúde da Família – PSF, atendendo solicitação da 
Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, neste município, a medida de suas necessidades, atendendo 
solicitação da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente.   

VALOR GLOBAL R$: 73.935,94 (setenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa 
e cinco centavos).

PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016
Aguiar - PB, 27 de abril de 2016

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para o Fornecimento de medicamentos, de acordo com a Tomada 
de Preços  nº  00012/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR LTDA.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica do município e aos Centros 

de Saúde onde atuam as equipes do Programa de Saúde da Família – PSF, atendendo solicitação da 
Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, neste município, a medida de suas necessidades, atendendo 
solicitação da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente.   

VALOR GLOBAL R$: 126.768,22 (cento e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais 
e vinte e dois centavos).

PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016
Aguiar - PB, 27 de abril de 2016

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA - PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO COMBUS-

TÍVEIS, PARA O ANO DE 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 0001/2016.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Nova Palmeira e:
CT Nº 0001/2016 - 22.04.16 - PICUÍ COMBUSTÍVEIS LTDA ME - R$ 10.374,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de palco, som, iluminação, tendas, gerador e camarim e banheiros químicos 

diversos, destinados às atividades culturais deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2016 - Ata de Registro de Pre-

ços nº 00029/2015, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00029/2015, 
realizado pelo Prefeitura de Serra Grande.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Marcação:0208 Secretaria Municipal de Esporte 
e Cultura;13 392 0026 2.019 Manutenção das Atividades Culturais do Município; 3.3.90.39.00 Outros 
Serviços. de Terceiro Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Marcação e:
CT Nº 00024/2016 - 27.04.16 - DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME - R$ 117.700,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00001/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  AILTON CARVALHO DE LUCENA – ITEM 31 
OBJETO: Prestação de serviços para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, de segunda 

a sexta.   
VALOR R$:  200,00 (duzentos reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00001/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  JOÃO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA – ITEM 18 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  600,00 (seiscentos reais) mensal.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00001/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  DAMIÃO PEREIRA DA SILVA – ITEM 22 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  600,00 (seiscentos reais) mensal.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00001/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO: JOÃO ALMEIDA CALDAS – ITEM 19 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  600,00 (seiscentos reais) mensal.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00001/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  ANTONIO ALIXANDRINO LEITE – ITEM 02 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  80,00 (oitenta reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00001/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  JOÃO BATISTA LEITE – ITEM 13 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$: 100,00 (cem reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00001/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  DAMIÃO FERNANDES FILHO – ITEM 20 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  600,00 (seiscentos reais) mensal.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00001/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  JOSÉ MEDEIROS DA SILVA – ITEM 30 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  600,00 (seiscentos reais) mensal.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00001/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO: JOSÉ VALDEBAN BRAZ – ITEM 36 
OBJETO: Prestação de serviços para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, com o transporte 

da equipe médica para a Barrenta de segunda a sexta. 
VALOR R$:  80,00 (oitenta reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00001/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  JOÃO LEITE SOBRINHO – ITEM 37 
OBJETO: Prestação de serviços para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, com o transporte 

dos agentes de endemias de segunda a sexta. 
VALOR R$:  2.000,00 (dois mil reais) mensal.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00001/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA:  DANIELY TOLENTINO DE ALMEIDA – ITEM 33 
OBJETO: Prestação de serviços para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, NASF de 

segunda a sexta.  
VALOR R$:  1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) mensal.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00001/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA: MARIA LEITE DE CALDAS – ITEM 23 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  95,00 (noventa e cinco reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00001/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO: FRANCISCO JUCELIO MEDEIROS – ITEM  28 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$: 90,00 (noventa reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00001/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES – ITEM 26 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  300,00 (trezentos reais) mensal.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00001/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES – ITEM 27 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  300,00 (trezentos reais) mensal.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Contratação de 
laboratório para realização de exames diversos para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde do Mun; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: QUEIROGA 
& ADELINO LTDA ME - R$ 104.520,00.

Poço Dantas - PB, 26 de Abril de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 28 de abril de 2016Publicidade
28 A UNIÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: Serviços 
de Pavimentação em paralelepípedos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: AF LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - R$ 26.242,03.

Mari - PB, 27 de Abril de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços de Pavimentação em paralelepípedos.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 06.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBA-

NOS - 15.451.2020.1018 - URBANIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE - 15.451.2020.1019 
- DRENAGEM DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO - 4490.52.01 - OBRAS 
E INSTALAÇÕES. RECURSOS PRÓPRIOS.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00031/2016 - 27.04.16 - AF 

LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - R$ 26.242,03.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
OBJETO: Execução dos serviços de construção de uma Creche Convencional - 2, PROJETO 

PROINFÂNCIA - TIPO C, Cuitegi/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: L Y CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - Valor: R$ 1.049.399,09. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 26 de Abril de 2016
PATRICIA BORGES DE MEIRELES 

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo Andre - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇAÕ DE PEÇAS E SER-
VIÇOS PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS, DESTA PREFEITURA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 004/2013. Informações e retirada de edital: no horário das 08:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 33081065.
Santo André - PB, 19 de Abril de 2016

ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 13:00 horas do dia 13 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS E 
SERVIÇOS PARA OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 004/2013. Informações e retirada de edital: no horário das 08:00 as 11:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (83) 33081065.
Santo André - PB, 20 de Abril de 2016

ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE RESCISÃO

Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº. 0022/2015 (Tomada de Preços n°. 0003/2014), 
celebrado entre o Município de Sertãozinho/PB e a empresa Construtora EdfficarLtda– ME, CNPJ: 
CNPJ nº 17.440.965/0001-06. Objeto da Rescisão: abandono da obra. CONSIDERANDO as dis-
posições contidas nos arts. 78, inciso VII e 79, inciso I da Lei 8.666/93. Data: 18/04/2016. Márcia 
Mousinho Araújo– Prefeita.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09h00min do dia 09 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada, 
para a realização de exames de Ultrassonografia Geral, para atendimento de pacientes da Rede 
Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 20 de Abril de 2016.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de material de expediente; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH - ME - R$ 200.074,93.

Bananeiras - PB, 18 de Abril de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de material de expediente. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00021/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de 
Bananeiras/Federais - Recursos Ordinários; Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos 
- Educação; Transferência de Recursos do FNDE; Transferência de Convênio da Educação Transfe-
rência do Fundeb (Outras); Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde; Transfe-
rência de Convênio - Saúde; Transferência de Recursos - SUS; Transferência de Convênio - Outros; 
Transferência de Recursos - FNAS 03.00 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO; 04.122.2002.2005 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 06.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO; 
12.361.2014.2015 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 12.361.2014.2016 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB; 12.361.2014.2017 MANU-
TENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE; 12.361.2016.2018 MANUT. DO ENSINO 
C/RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE; 12.361.2019.2020 MANUTENÇÃO 
DE PROGRAMAS DO FNDE; 12.366.2019.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS 
E ADULTOS; 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2002.2022 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 
ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO; 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO 
FNS FUNDO A FUNDO; 10.301.2008.2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ES-
COLA; 10.301.2009.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF; 
10.302.2008.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU; 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO 
MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS; 10.302.2008.2076 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA POLICLINICA; 10.302.2010.2037 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSOCIAL - CAPS; 10.305.2011.2039 PROGRAMA DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO DA 
SAÚDE - PFVPS 08.00 SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.122.2002.2042 MANUTEN-
ÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.01 FUNDO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL; 08.122.2002.2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
08.243.2004.2046 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV; 08.243.2004.2047 MANU-
TENÇÃO DO PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI; 08.243.2004.2048 INDICE DE GESTÃO 
DESCENTRALIZADA DO SUAS; 08.244.2004.2044 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO 
DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA; 08.244.2005.2052 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO 
PISO BÁSICO FIXO - PBF; 08.244.2005.2053 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 
A PESSOAS CARENTES; 08.244.2005.2055 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM 
ASSIST. SOCIAL - CRAS; 08.244.2005.2056 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO 
A FUNDO; 09.00 SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 15.122.2002.2062 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 26.782.2022.2063 MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS; 10.00 SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA; 
20.122.2002.2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO; 
11.00 SECRET. DA CULTURA E TURISMO; 13.122.2002.2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DA CULTURA E TURISMO; 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: 
CT Nº 00057/2016 - 18.04.16 - MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH - ME - R$ 200.074,93

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de carnes diversas destinadas atender as necessidades da secretaria de saúde deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: VALDEMIR RAMOS DE 
ANDRADE - R$ 116.077,50.

Bananeiras - PB, 18 de Abril de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de carnes diversas destinadas atender as necessidades da 

secretaria de saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016. 
DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras/Federais - Re-
cursos Ordinários; Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde; Transferência 
de Convênio - Saúde; Transferência de Recursos - SUS; 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 
10.301.2002.2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2023 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO; 10.301.2008.2029 MANU-
TENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO; 10.301.2008.2031 MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA; 10.301.2009.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 
SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF; 10.302.2008.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU; 
10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS; 
10.302.2008.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA; 10.302.2010.2037 MANU-
TENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS; 10.305.2011.2039 PROGRAMA DE 
VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS - 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Bananeiras e: CT Nº 00058/2016 - 18.04.16 - VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - R$ 116.077,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de carnes diversas destinadas atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: VALDEMIR RAMOS DE 
ANDRADE - R$ 174.750,00.

Bananeiras - PB, 18 de Abril de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de carnes diversas destinadas atender as necessidades da 

Secretaria de Assistência Social. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2016. DOTA-
ÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras/Federais - Receitas de 
Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde; Transferência de Convênio - Saúde; Transferência 
de Recursos - SUS; Recursos Ordinários; Transferência de Convênio - Outros; Transferência de 
Recursos - FNAS08.00 SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.122.2002.2042 MANUTEN-
ÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.01 FUNDO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL; 08.122.2002.2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
08.243.2004.2046 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV; 08.243.2004.2047 
MANUTENÇÃO DO PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI; 08.243.2004.2048 INDICE DE 
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS; 08.244.2004.2044 MANUTENÇÃO DO INDICE DE 
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA; 08.244.2005.2052 DESENVOLVIMENTO 
DE AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO - PBF; 08.244.2005.2053 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA 
DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES; 08.244.2005.2055 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 
REFERENCIA EM ASSIST. SOCIAL - CRAS; 08.244.2005.2056 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS 
SOCIAL FUNDO A FUNDO; 08.244.2005.2057 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA 
SEMANA SANTA; 08.244.2006.2061 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA A CA-
RENTES; 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00059/2016 - 
18.04.16 - VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - R$ 174.750,00



CONTINUA

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

AVISO DO EDITAL
CHAMADA PUBLICA

A senhora prefeita constitucional, do município de Caldas Brandão – PB, no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe são conferidas por lei, torna público, a chamada pública N.° 001/2016, através 
da comissão permanente de licitação, Para credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar, com dispensa 
de licitação - Lei n.º 11.947, de 16/07/2009 e Resolução n.º 38 do FNDE, de 16/07/2009, Objetivo: 
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDE-
DOR RURAL FAMILIAR DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNDE – MERENDA ESCOLAR 
DO ENSINO FUNDAMENTAL, Informa ainda que; a abertura das propostas acontecerá no dia 19 
de maio de 2016 a partir das 08:00 horas até as 13:00 horas, Maiores informações, no edital que; 
encontra-se na secretaria de educação e na sala de reuniões da COPELI, sita à Rua José Alípio 
de Santana, 371 – centro – caldas brandão – PB. 

CALDAS BRANDÃO, 27 DE ABRIL DE 2016
NEUMA RODRIGUES DE MOURA SOARES 

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

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

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 12 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada na manutenção e hospedagem do Software de Gestão Educacional.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 25 de Abril de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Ferreira, SN- Centro – São José do Bonfim/PB, às 10:30 horas do dia 12 de maio de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Locação  de  um  veículo  em  
tempo  integral  para  ficar  a disposição da Câmara Municipal de São José do Bonfim-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 27 de abril de 2016.
Andreia Cristina de Sousa Rodrigues

Presidente da C.P.L

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

 AVISO DE  RESULTADO  DO JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA
 CONCORRENCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.08.022/2015
LOTE – 02
OBJETO:Locação de software para gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de 

manutenção do sistema de iluminação pública do município conforme especificado, bem como o 
levantamento em campo dos ativos de iluminação pública.

LICITANTES CLASSIFICADAS:ALCLOG SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA;EXATI TECNOLO-
GIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA;LANÇAR CONSTRUTORA E  INCORPORADORA 
LTDA;SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA;TOTAL CARD LTDA.

LICITANTES  DESCLASSIFICADAS:VASCONCELOS E SANTOS LTDA;
MUNDO ELETRICO LTDA.
Caberá recurso nos termos do Art. 109, conforme estarprevisto na Lei nº 8.666/93 e suas alte-

rações, que deverá ser apresentado pela interessada dentro cinco dias uteis de sua publicação. 
Ficando desde já determinado para abertura dos ENVELOPES III- PROPOSTAS DE PREÇOS do 
processo em tela para dia 06 de Maio de 2016, às 09:00 horas, caso não haja interpor recursos, no 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a comissão setorial de 
licitação, Rua Treze de Maio, 329, 5º andar, sala 503, Edifício Work Center, Centro, Campina Grande, 
estado da Paraíba, ou peloe-mail celpmcg@gmail.com e fone/fax: (83) 3322-6261.

Campina Grande – PB, 25 de Abril de 2016.                              
Pollyanna Maria Loreto Meira

Presidente da CSL/SECOB

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Vereador Jose Pedro da Silva Filho, 23 - Centro - Pitimbu - PB, às 14:30 horas do dia 13 de 
Maio de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE 
PITIMBU.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (83) 32991448.
Email: jeanpp11@hotmail.com

Pitimbu - PB, 25 de Abril de 2016
JEAN CARLO COIRDEIRO ALBINO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N.º 004/2016-SRP
A pregoeira no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de 

JUAREZ TAVORA e para quem interessar que após a reunião de abertura e análise dos envelopes 
de PROPOSTA E HABILITAÇÃO do Pregão Presencial n.º 004/2016-SRP, cujo objeto é Eventual 
aquisição de fogos de artifícios destinados a abrilhantar as comemorações e eventos realizados pelo 
o município de Juarez Távora, a pregoeiro apurou que a empresa: JOÃO CORREIA DE AMORIM 
- ME - CNPJ: 19.374.723/0001-89, foi vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, com 
o valor total de R$ 65.880,00 (sessenta e cinco mil e oitocentos e oitenta reais).

Juarez Távora–Pb, 27 de Abril de 2016.
Suellen Diniz de Souza

Pregoeira Oficial

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

(ID. 4 058200.757894 )
FINALIDADE: CITAÇÃO do réu CLAUDEMIR BARBOSA MIRANDA (CPF nº 700.116.244-26), 

para pagamento da quantia de R$ 49.892,75 (quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e dois 
reais e setenta e cinco centavos - atualizada até 21/05/2014) ou oferecimento de Embargos Mo-
nitórios, no prazo de 15 (quinze) dias, o qual será contado do escoamento do prazo de 20 (vinte) 
dias constante do presente edital.

ADVERTÊNCIA: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação também 
terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os advoga-
dos devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/
avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de Processo 
Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições econômicas de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, para patrocinar sua defesa.

OBSERVAÇÃO 2: Ocorrendo o pagamento da quantia acima, o réu fica isento das custas e 
honorários advocatícios.

OBSERVAÇÃO 3: Fica o réu ciente de que não ocorrendo o pagamento da quantia acima 
declinada ou não sendo ofertados Embargos Monitórios, o mandado monitório será constituído em 
mandado executivo, nos termos do art. 1.102c, do CPC.

 PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) ré(u)(s), por 
se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido (art. 231, II, do C.P.C), conforme consta 
dos autos, é expedido o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez 
no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação dentro do prazo máximo de quinze 
dias (art. 232, II e III, do C.P.C), mediante o qual fica(m) devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, na data da validação 
no sistema. Eu, Sara Chaves da Silva Neves, o digitei.

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ / CRISTIANE MENDONÇA LAGE
Juíza Federal Titular / Substituta da 3ª Vara

SINSMANSSELAR
SINDICATO DOS SERVIDORES E APOSENTADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALAGOA 

NOVA E SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA – PB
Fundado em 28 de março de 2009 – Registro de Personalidade Jurídica nº XXX.XXX

Registro do MTE nº 46224.002552/2015-13 – CNPJ 10.858.358/0001-03

EDITAL DE CITAÇÃO

SINDICATO DOS SERVIDORES E APOSENTADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALAGOA 
NOVA E SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA – PARAÍBA, entidade sindical de primeiro grau 
representativo dos  servidores e aposentados públicos municipais de Alagoa Nova e São Sebastião 
de Lagoa de Roça, Estado da Paraíba, constituído exclusivamente por sindicato na forma exigida pela 
CLT e pelo STF, fundado em 28 de março de 2009 – Registro de Personalidade Jurídica nº XXX.XXX.

Registro do MTE nº 46224.002552-13 – CNPJ 10.858.385/0001-03 localizado a Rua Doutor João 
Moura, S/N, centro, Alagoa Nova – PB – CEP 58.125-000 – Fone (83) 3365-1717. Em comprimento 
ao Artigo 605 do decreto Lei de Nº 5452 de 01 de maio de 1943, faz saber a Prefeitura de Alagoa 
Nova e a Prefeitura de São Sebastião de Lagoa de Roça, que deverão proceder ao desconto de um 
dia trabalho de todos os seus servidores lotados na base representada por este sindicato indepen-
dentemente do regime de contratação ou nomeação, a título da contribuição sindical compulsória 
exercício 2016, prevista no antigo 8 inciso IV da constituição Federal combinado com seus artigos 
seguintes 149 e seguintes da mesma e regulamentadas pelo artigo 578, e seguintes do capítulo III 
da CLT. O desconto da referida contribuição sindical compulsória exercício 2016, deverá ser efetuado 
na folha de pagamento do mês de março 2016, e recolhida exclusivamente através GRCS guia de 
recolhimento da contribuição sindical até o dia 30/04/2016 na Caixa Econômica Federal (CAIXA) 
o não recolhimento dos procedimentos em prazos estabelecido na Legislação supramencionada 
sujeitarão o órgão hora citado e seus respectivos representantes legais, as penalidades previstas 
no artigo 600 da CLT, artigo 7 da 6986/82 como também na lei complementar de nº 101 4/5/2000 
(lei de responsabilidade fiscal).

Alagoa Nova, 27 de abril de 2016.
Maria Goreth de Melo Felix

Presidente do SINSMANSSELAR
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CONTINUAÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016
OBJETO: Contratação visando o Fornecimento Parcelado de Pedras de Paralelepípedos e 

Pedras de Meio Fio para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas – PB.
ABERTURA: 11 de maio de 2016, às 08h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 27 de abril de 2016.
Patrícia de Albuquerque Vieira

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016
OBJETO: Contratação visando o Fornecimento de Urnas Funerárias (Adulto e Infantil), com 

e sem translado, e de Serviços de Translado Fúnebre atender as necessidades da Secretaria de 
Trabalho e Ação Social da Prefeitura Municipal de Queimadas - PB.

ABERTURA: 11 de maio de 2016, às 09h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 27 de abril de 2016.
Patrícia de Albuquerque Vieira

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016
OBJETO: Contratação de Terceiro Pessoa Jurídica para Confecção e Impressão de Formulários 

e outros para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas – Paraíba.
ABERTURA: 12 de maio de 2016, às 08h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 27 de abril de 2016.
Patrícia de Albuquerque Vieira

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016
OBJETO: Contratação visando o Fornecimento Parcelado de Material de Consumo Administrativo 

e Didático para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas – Estado da Paraíba.
ABERTURA: 12 de maio de 2016, às 13h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 27 de abril de 2016.
Patrícia de Albuquerque Vieira

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2016
OBJETO: Contratação visando adquirir material de higiene e limpeza, para atender as necessi-

dades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 11 de maio de 2016, às 11h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 27 de abril de 2016.
Patrícia de Albuquerque Vieira

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016
OBJETIVO: Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de uma Unidade Básica 

de Saúde da Família no Loteamento Sebastião de Paula Rêgo (Tião do Rêgo) no Município de 
Queimadas – Paraíba.

ABERTURA: 13 de maio de 2016, às 09h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 26 de abril de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016
OBJETIVO: Construção de 01 (Uma) Praça para Instalação do Pólo da Academia de Saúde no 

Loteamento Maciel no Município de Queimadas - Paraíba.
ABERTURA: 13 de maio de 2016, às 10h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 26 de abril de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 12 de maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
o fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes e derivados de petróleo. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. Email: 
aroeiraslicitacao@gmail.com

Aroeiras - PB, 26 de abril de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 12 de maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para 
o fornecimento de pneus, câmaras e protetores destinados a toda frota veicular deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informa-
ções: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3396-1020. Email: aroeiraslicitacao@gmail.com

Aroeiras - PB, 26 de abril de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 11:00 horas do dia 12 de maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o forne-
cimento de ataúdes e serviços funerários, conforme especificações anexo I do Edital. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no 
horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-
1020. Email: aroeiraslicitacao@gmail.com

Aroeiras - PB, 26 de abril de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 12:00 horas do dia 12 de maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o for-
necimento parcelado material odontológico, conforme especificações anexo I do Edital. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no 
horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-
1020. Email: aroeiraslicitacao@gmail.com

Aroeiras - PB, 26 de abril de 2016.
 MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXCETO PARA A SECRETARIA 
DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARARUNA/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-
1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 27 de Abril de 2016
 FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 10 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTI-
NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Email: cplsume@gmail.com

Sumé - PB, 27 de Abril de 2016
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 13:00 horas do dia 10 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 
MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Email: cplsume@gmail.com

Sumé - PB, 27 de Abril de 2016
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PÃES E PRODUTOS DE 
PANIFICADORA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Email: cplsume@gmail.com

Sumé - PB, 27 de Abril de 2016
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CARNES 
E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE 
ALICE DE ALMEIDA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Email: cplsume@gmail.com

Sumé - PB, 27 de Abril de 2016
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 28 de abril de 2016Publicidade
30 A UNIÃO 


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Politicas
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Diversidade
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Esportes
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Cultura
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidade

