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Nublado com 
chuvas ocasionais

Rebeca Andrade integra a 
equipe brasileira de ginástica 
artística.  PÁGInA 18

Equipe se reapresentou e 
promete reverter resultado no 
estádio Amigão.  PÁGInA 17

MINHA CASA, MINHA vIDA

Operação Cabala investiga compradores, 
funcionários do banco, construtoras, conta-
dores e servidores públicos.  PÁGInA 10

PF revela fraude de 
R$ 220 mi contra
a Caixa Econômica

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
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CAMPINA GrANDe Divulgada ontem a programação do maior 
São João do Mundo, que começa no dia 3 de julho.  PÁGInA 5
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Ginasta de 16 anos é 
aposta para Rio-2016

Raposa lamenta derrota 
para o Santa Cruz

22,5

A Paraíba já possui 84.110 trabalhadores no programa microempreendedor individual (MEI). Eles 
representam 66% dos negócios formais do Estado e continuam crescendo mesmo com a crise.  PÁGInA 13

Aumenta o número de 
microempreendedores

Muita música, cinema e uma 
feira de vinis são as atrações para 
o fim de semana.  PÁGInA 24

Flávio Tavares ressalta 
legado do areiense que se 
tornou um dos maiores gênios 
nas artes plásticas.  PÁGInA 21

Agende o seu programa

Pedro Américo: 173 anos



As denúncias entregues ontem 
por deputados mineiros a sena-
dores da base governista, segun-
do as quais o senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG) utilizou do 
mesmo expediente usado pelo go-
verno Dilma Rousseff, nas chama-
das ‘pedaladas fiscais’, põem sob 
suspeição o trabalho para o qual 
o tucano foi indicado pelo seu 
partido: ser relator do processo 
de impeachment no Senado. Como 
alguém pode julgar um caso – e 
gerar um relatório – em que o cri-
me imputado é o mesmo ao qual 
ele fora acusado, quando gover-
nador de Minas Gerais? Haveria, 
assim, um conflito ético. No míni-
mo, as acusações desqualificam a 
posição do senador, que responde 
a ação na Justiça Mineira por não 
ter aplicado os percentuais míni-
mos de 25% da receita em saúde 
e 12% em educação, conforme de-
termina a norma constitucional.

As manobras fiscais opera-
das pelo Anastasia, entre 2011 e 
2014, são extensas, aponta o do-
cumento entregue aos senadores 
governistas. De acordo com os 
deputados que fizeram o levan-
tamento, “ele não cumpriu a meta 
do superávit da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e ultrapassou o li-
mite permitido pela Constituição 
para os decretos de suplementa-
ção orçamentária”.

O que caracteriza as ‘pedala-
das fiscais’ atribuídas ao governo 
da presidente Dilma? Em síntese, 
é o uso de dinheiro de bancos fe-
derais em programas de respon-

sabilidade do Tesouro. Anastasia, 
à luz do que foi apresentado no 
levantamento, adotou procedi-
mentos fiscais similares, o que 
corrobora o argumento dos par-
lamentares petistas e de legendas 
aliadas de que ele não teria “mo-
ral” para condenar a presidente. 
Quando de sua gestão no gover-
no mineiro, o senador tucano não 
teria cumprido em nenhum ano a 
meta fiscal e, no que diz respeito 
aos créditos suplementares, teria 
ultrapassado o limite estabeleci-
do em lei.  O deputado estadual 
Rogério Corrêa (PT), porta-voz 
do grupo fez o levantamento da 
gestão do ex-governador, resu-
miu, com ironia, o que ele fize-
ra em Minas Gerais: “Anastasia 
pedalou para cima, para baixo e 
para os lados. Fez um verdadeiro 
malabarismo fiscal”.

Parlamentares governistas já 
antecipam um procedimento que 
poderá ser adotado caso o sena-
dor mineiro apresente um pare-
cer favorável ao impeachment: 
vão questionar a legitimidade de 
sua decisão.

O fato é que pululam em todo 
o país os casos de gestores que 
utilizaram de igual procedimen-
to – manobras fiscais – em seus 
governos. Além de Anastasia, no 
próprio PSDB temos o exemplo 
do ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, em dois mandatos 
consecutivos, e do governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin. Atire 
a primeira pedra quem disso não 
foi useiro.    

Editorial

Atire a primeira pedra
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COMO ASSIM?

NA MESMA TECLA: PSD qUER SER VICE

O desgaste na imagem do PT 
e do governo da presidente 
Dilma Rousseff, às voltas com 
o processo do impeachment, 
não deverão causar estragos 
na candidatura de Charliton 
Machado, em João Pessoa, 
opina o vereador Fuba. On-
tem, declarou que seu par-
tido “vai surpreender” nas 
eleições de outubro. Se não 
chegar ao segundo turno, a 
legenda considera apoiar a 
candidatura do PSB. 

A relação entre o PSDB e o 
prefeito Luciano Cartaxo 
(PSD) está menos, digamos, 
amistosa. Até pouco tempo, 
os vereadoes tucanos que 
integram a base do prefeito 
– Marcos Vinicius, Elisa Virgí-
nia e Luís Flávio – defendiam 
a plenos pulmões o apoio à 
reeleição do prefeito. Ontem, 
no entanto, Elisa Virginia, 
admitiu que a legenda poderá 
decidir pelo apoio ao PMDB. 
Como assim?

Os ex-ministros Marcelo Cas-
tro (Saúde) e Celso Pansera 
(Ciência e Tecnologia), que são 
deputados pelo PMDB, já não 
integram mais o governo – o 
Diário Oficial de ontem trou-
xe a exoneração de ambos –, 
mas preveem que a fidelidade 
à presidente vai render mais 
votos para eles, futuramen-
te. Afirmam que receberam 
“inúmeros elogios” nas redes 
sociais pela posição contrária 
ao impeachment.

O Código de Direito e Bem-Estar Animal, que tramita na Assembleia Legislativa, quer tornar mais severa as punições 
por maus-tratos. Prevê, por exemplo, que o abandono infligido ao animal pode ser configurado como prática de cri-
me ambiental. “É essencial respeitar os seres humanos, mas também o respeito aos animais é necessário”, pontua 
o deputado Hervázio Bezerra (PSB), que abraçou a causa em conjunto com ONGs protetoras dos animais. 

Enquanto o PSD tenta de todo jeito pro-
vocar o debate sobre a indicação do vice-
-prefeito na chapa de Romero Rodrigues, 
o atual ocupante do cargo, Ronaldo Filho, 
parece disposto a se manter na chapa 
majoritária. Tanto é assim que deixou a 
presidência do Conselho de Segurança da 
cidade, para “retirar qualquer conotação 
política” do órgão, justificou. 

O Governo do Estado já investiu mais de 15 mi-
lhões na obra do Parque Bodocongó, em Campina 
Grande, informou o governador Ricardo Coutinho 
(PSB), que esteve no Ministério das Cidades, em 
Brasília, para solicitar a liberação dos recursos 
previstos na parceria com o governo federal. O 
parque será um espaço de convivência para ati-
vidades culturais, esportivas e de lazer.  

MAIS DE 15 MILHÕES ELE qUER FICAR 

NÃO VAI ARRANhAR

CóDIGO DE DIREITO ANIMAL TRAMITA NA AL 

MAIS VOTOS

Há meses que o deputado estadual Manoel 
Ludgério (foto) toca a mesma tecla: o PSD, partido 
do qual é vice-presidente estadual, quer indicar o 
vice-prefeito na chapa majoritária de reeleição do 
prefeito Romero Rodrigues (PSDB), em Campina 
Grande. Nada contra o atual, Ronaldo Filho, ele se 
antecipa em dizer, tecendo largos elogios à figura 
do irmão do senador Cássio Cunha Lima. Não. Mas 
avisa: “O momento é outro”, como a ressaltar que 
uma chapa ‘puro sangue’ – Ronaldo Filho é vice-
-presidente da Executiva Estadual do PSDB – se-
ria uma espécie de descortesia para com os par-
tidos da base do prefeito tucano. A reivindicação 
do partido, todavia, encontra resistência no pre-
sidente do diretório municipal, deputado federal 
Pedro Cunha Lima. Esse é um debate que, mais cedo ou mais tarde, a legenda terá de fazer, sob pena 
de, protelando-o, provocar um racha na aliança. Não seria ato surpreendente se o PSD, que tem como 
presidente estadual o deputado federal Rômulo Gouveia, se preterido for, apoie outra candidatura 
na cidade. Por enquanto, a relação da cúpula com o prefeito é amistosa, mas a insistência com que o 
partido vem levantando essa discussão transparece que há, sim, um incômodo de sua direção quanto 
à indefinição do nome do vice. Manoel Ludgério, inclusive, já tem a lista na ponta da língua quando 
indagado quais seriam os possíveis indicados pela legenda para compor a chapa: sua mulher, Ivonete 
Ludgério, a ex-deputada Eva Gouveia, mulher de Rômulo, o vereador João Dantas e o presidente da 
Câmara Municipal, Pimentel Filho. Uma coisa é certa: entre as legendas da base do prefeito, o PSD saiu 
na frente nessa discussão. Bate na mesmíssima tecla desde o ano passado. E continua no mesmo 
ritmo, nesses meses pré-eleitorais.    
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papiroeletronico@gmail.com

     Nathanael, 35 anos depois

Nathanael Alves: na quarta-feira, 27 
de abril, chegaram-me as mais difíceis re-
cordações do meu amigo que o tenho na 
mais alta expressão da verdade, porque 
são trinta e cinco anos de sua passagem 
para a eternidade. Ele me acolheu na ex-
pansão do amor de pai, estendeu as mãos, 
abriu-me os olhos e deu-me asas. Como 
sou grato.

A cada encontro, no terraço de sua 
casa, sempre esbarrava com alguma coi-
sa nova, uma lição para amar a vida e a 
arte, porque vida e arte se completam. Na 
juventude, a surpresa dos encontros era 
sempre um segredo que ele, pai bondoso, 
ajudava a desvendar. Desvendando invisí-
veis mistérios, ultrapassei o Rubicão, jun-
tei os cacos dos destroços que me acom-
panhavam para construir a pirâmide da 
vida, e alcançar o sucesso que cabem na 
palma da mão. O que me basta!

Sempre recordei isso com outro que 
deu prumo ao meu caminhar de repórter 
menor, que tem sido o cronista Gonzaga 
Rodrigues, porque ao modo de Nathanael 
Alves, tem sido suporte à vida de jornalis-
ta que escolhi como a grande obra. 

Não se agregou a nenhuma religião, 
no entanto tinha o amor como base da 
convivência. “Cumpriu todos os manda-
mentos inclusive o de amar a Deus pelo 
amor aos outros. Resignava-se com todas 
as provações físicas que a vida lhe impôs, 
a todas as dores, mas se rebelava às dores 
de qualquer injustiça”, afirmou Gonzaga.

Aos encontros em sua casa, quando já 
não se interessava sair para eventos cul-
turais, jornalistas da Paraíba e escritores, 
sempre tinham uma conversa com Natha-
nael para saber sua opinião sobre qual-

quer assunto. O terraço de sua casa, local 
para onde todos se dirigiam para uma 
conversa descontraída, principalmente 
nas noites de sábado e domingo, somente 
não tinha a dimensão da varanda de José 
Américo, grande em todas as proporções.

Gonzaga acrescentou, com a ênfase 
de quem trocava confidências de irmão: 
“Aquele terraço tem uma importância 
muito grande para nós. Talvez no jornal, 
no birô, na máquina de escrever, não te-
nha exercido uma influência tão grande 
assim, mas na casa dele, sentado naque-
la disponibilidade de ouvir conversas, ele 
era judicioso e exercia muita influência. O 
silêncio de Nathanael nos aplaudia ou nos 
censurava, ele tinha a grande virtude de 
saber ouvir”.

Não seria exagero dizer que Natha-
nael foi uma grandeza humana, por isso 
criou em torno de si um carisma e quase 
um mito que não custou muito a se fazer 
digno da admiração e do respeito de to-
dos. O maior patrimônio dele foi seu estilo 
de vida. Nunca esqueceu o barro de onde 
veio, mesmo que um deserto pedregoso 
com tardes afogueadas.  

Ele ensinou que a Arte tem caminhos 
que levam à felicidade, à liberdade, e 
que ao Sol ao nascer a cada dia não é o 
mesmo da véspera. Perder a esperança é 
quando se chega à soleira da morte. Sua 
alma era um vaso de amenidade, foi um 
modelo de pureza e correção nas amiza-
des que abraçou.

Espero nunca fechar a caixa das lições 
e da saudade, mas preservá-las no sacrá-
rio da memória porque ele foi um das 
boas amizades que construí. Sempre serei 
meeiro de suas lições. 

Artigo  José Nunes - jnunes48@hotmail.com

O maior patrimônio dele foi seu estilo de vida. Nunca esqueceu o barro de 
onde veio, mesmo que um deserto pedregoso com tardes afogueadas.”
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Avança na AL projeto de lei para punir 
empresas que usam trabalho escravo
Matéria aprovada pela 
CCJ é de autoria do 
presidente Adriano Galdino

A Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), reuniu-se 
na manhã dessa quinta-fei-
ra (28), e apreciou 62 ma-
térias entre vetos, projetos 
de lei e de resolução, com 
destaque para o Projeto de 
Lei 629/2015, que proíbe 
a utilização de benefícios 
fiscais a empresas que te-
nha feito uso de trabalho 
escravo.

De acordo com os in-
tegrantes da comissão, o 
projeto atende aos requi-
sitos que o torna consti-
tucional. Segundo autor 
da matéria, o presidente 
da ALPB, Adriano Galdino, 
o objetivo é estabelecer a 
proibição da utilização de 
quaisquer benefícios fis-
cais e a contratação pela 
Administração Pública Es-
tadual de pessoas físicas 
ou jurídicas, incluídos no 
cadastro de empregados 
do Ministério do Trabalho 
e Emprego, que tenham 
mantido trabalhadores em 
condições análogas à de 
escravos.

O presidente ressalta 
que dentre os impedimen-
tos às empresas infratoras 
constam: a proibição de 
utilizar quaisquer bene-
fícios financeiros conce-
didos pelo Estado, abran-
gendo todos os tributos 
estaduais, inclusive redu-

Foto: Divulgação/ALPB

ção de multas, juros e ou-
tros encargos; proibição 
de realizar parcelamento 
de quaisquer débitos, tri-
butários ou não, perante 
à Fazenda Estadual, entre 
outros. “Não podemos nos 
omitir diante da realidade 
que atinge inúmeros tra-
balhadores em nosso Es-
tado e em todo o País, até 
porque o respeito aos di-
reitos humanos, extrapola 
qualquer fronteira, qual-
quer limite de cor, raça, de 
condição social ou crença. 
É um problema de todos os 
cidadãos, especialmente de 
seus governantes”, observa 
Adriano Galdino.

Também foi aprovado 
o Projeto de Lei 572/2015, 
da deputada Olenka Mara-
nhão, que dispõe sobre a 
Semana Estadual de Cons-
cientização e Orientação 
Sobre o Vitiligo. De acordo 
com a deputada, a Semana 
de Conscientização deve 
sensibilizar sobre a discri-
minação sofrida pelas pes-
soas com os sintomas do 
vitiligo e qualificar os pro-
fissionais de saúde para as 
ações de prevenção, diag-
nóstico, orientação e tra-
tamento de cuidados com 
a pele.

Os parlamentares tam-
bém aprovaram de forma 
unânime o Projeto de Re-
solução 120/2016, do de-
putado Branco Mendes, que 
concede a Medalha Augusto 
dos Anjos ao poeta, cantor, 
compositor e incentivador 
da cultura nordestina Pinto 
do Acordeon.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Provocada pela imprensa 
que queria saber se ela seria a 
pré-candidata do PSB à Prefei-
tura de João Pessoa nas eleições 
deste ano, Estela evitou falar. 
Mas quando indagada sobre 
o nome da secretária de De-
senvolvimento Humano, Cida 
Ramos, para o pleito, ela disse 
apenas que Cida é uma grande 
amiga. O certo é que o PSB, se-

gundo informações de dirigen-
tes do partido, deve realizar 
mais três reuniões para ouvir 
a militância acerca do melhor 
nome para substituir João Aze-
vedo na disputa pela Prefeitura 
de João Pessoa. Os nomes mais 
cotados continuam sendo o de 
Estela Bezerra e Cida Ramos.

Porém, na reunião de an-
teontem, também foram apre-
sentados como opções os no-
mes de Tibério Limeira, Renato 
Martins, Waldson Souza e Ger-

vásio Filho. Como ainda não há 
um consenso, a direção do PSB 
decidiu se aprofundar mais nas 
discussões. O governador Ri-
cardo Coutinho não participou 
das discussões do partido por-
que estava em Brasília.

Durante plenária do PSB na 
noite de quarta-feira, grupos 
internos das duas candidatas 
manisfestaram posicionamen-
to, mas o anúncio oficial de-
verá ser divulgado na próxima 
quarta-feira. 

Estela não fala sobre pré-candidatura

Comissão de Constituição e Justiça também aprovou projeto de lei da deputada Olenka Maranhão (E) para conscientização sobre o vitiligo

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) 
alerta aos Partidos Polí-
ticos quanto à Portaria 
nº363/2016, que prorro-
ga para o dia 2 de maio de 
2016 a data limite para a en-
trega da prestação de contas 
anual dos partidos políticos, 
relativo ao exercício finan-
ceiro de 2015. A prorroga-
ção foi publicada na última 

sexta-feira (22), no Diário 
da Justiça Eletrônico.

Subscrita pelo pre-
sidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral, ministro 
Dias Toffoli, a portaria 
considera que o prazo li-
mite para prestação de 
contas recai no sábado 
(30), data em que não ha-
verá expediente no âmbito 
da Justiça Eleitoral.

Justiça eleitoral prorroga 
prazo para os partidos

PREStAÇÃo DE CoNtAS

O Deputado estadual Frei Anas-
tácio (PT) participou, ontem (28), 
das atividades de encerramento da 
programação do “Abril Vermelho” 
que tem participação do Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais Sem-
Terra (MST), Via Campesina e Comis-
são Pastoral da Terra (CPT), na sede 
do Incra, em João Pessoa.

 “Foi uma programação que du-
rou muitos dias com caminhadas e 
protestos em ruas e rodovias, em bus-
ca de melhoria para os trabalhadores 
e contra o golpe do Impeachment. 
Os movimentos sociais, a exemplo 
do MST, CPT e Via Campesina estão 
de parabéns pela programação de-
senvolvida”, disse Frei Anastácio. No 

ato de encerramento do “Abril Ver-
melho”, Frei Anastácio lembrou que 
cada participante estava retornando 
para sua área, não encerrando o mo-
vimento, mas fazendo uma pausa, 
já que a luta dos trabalhadores não 
para nem pode parar. “Principalmen-
te nesse momento em que o País está 
vivendo, com essa tentativa de golpe 
à presidente Dilma. Os trabalhado-
res e trabalhadoras também devem 
estar sempre prontos para defender 
seus direitos e buscar melhorias para 
o campo”, ressaltou o deputado.

Este ano, além de protestar con-
tra o “golpe” do Impeachment, o 
Abril Vermelho pediu mais empenho 
do Governo Federal na reforma agrá-

ria, solicitou moradias para o campo 
e programas de geração de renda. A 
programação teve ainda uma agen-
da cultural com palestras e debates 
na Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), em João Pessoa. 

“Outro ponto de pauta foi de-
nunciar os 20 anos de impunidade 
do massacre de Eldorado dos Cara-
jás, no Pará, onde muitos trabalha-
dores e trabalhadoras foram assas-
sinados. As manifestações também 
lembraram o assassinato do pre-
sidente do PT de Mogeiro e assen-
tado da reforma agrária, Ivanildo 
Francisco da Silva, solicitando que 
esse não seja mais um caso sem pu-
nição”, disse Frei Anastácio.

Deputado participa de encerramento 
do ‘Abril Vermelho’, em João Pessoa

SEDE Do INCRA

Manifestantes pedem mais empenho do governo federal na reforma agrária, moradias e programas de geração de renda

Foto: Divulgação

A 1ª reunião setorial 
do Fórum Orçamentário do 
Poder Judiciário da Paraíba 
acontecerá nesta sexta-feira 
(29), a partir das 9h, no au-
ditório Alcides Carneiro, lo-
calizado na sede do Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB). 
O evento é destinado a discu-
tir as demandas captadas nas 
plenárias regionais, realizadas 
durante o mês de março, nas 
sedes das circunscrições, que 
elegeram as prioridades de 
investimentos para a constru-
ção do orçamento de 2017.

A reunião contará com 
a participarão de todos os 
diretores, gerentes e chefes 
dos diversos setores admi-
nistrativos do TJPB, da Cor-

regedoria de Justiça e da 
Escola Superior da Magistra-
tura da Paraíba (Esma).

Durante o evento serão 
apresentadas as necessida-
des priorizadas pelos ser-
vidores e magistrados ao 
longo das reuniões anterio-
res, realizadas nas sedes de 
circunscrição (1º grau) e no 
Tribunal Pleno (2º grau).

O objetivo é trazer para 
os diversos âmbitos admi-
nistrativos as prioridades 
eleitas nessas plenárias, para 
que os setores possam ana-
lisá-las e, posteriormente, 
propor soluções através de 
planos de ação ou projetos a 
serem desenvolvidos no ano 
seguinte.

Fórum Orçamentário 
faz 1ª reunião hoje

PoDER JUDICIÁRIo
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Políticas

MPF conclui instrução criminal 
da Operação Fanes, em Campina
Ministério Público Federal 
apresentou alegações 
finais sobre quatro grupos

Foi concluída a instru-
ção criminal dos processos 
referentes aos cinco grupos 
restantes de denunciados 
na Operação Fanes. Durante 
todo o mês de março foram 
realizadas as audiências de 
instrução em que foram co-
lhidos depoimentos de teste-
munhas de acusação e defesa 
e realizados interrogatórios 
dos réus. Em seguida o Mi-
nistério Público Federal 
(MPF) em Campina Grande 
(PB) apresentou alegações 
finais referentes a quatro dos 
cinco grupos restantes, cujos 
processos encontram-se, 
nesse momento, na fase de 
apresentação de alegações 
finais da defesa dos réus. 

Em relação ao último, 
composto apenas pelo ser-
vidor da Receita Federal em 
Recife (PE), Wilton Prazeres 
Camará, o MPF obteve no-
vas provas após solicitação 
de relatórios e planilhas de 
acompanhamento referentes 
a CPFs fraudulentos inscritos 
pelo referido servidor. O MPF 
apresentará alegações finais 
tão logo seja juntada aos au-
tos documentação requerida 
pela defesa do réu.

A denúncia contra 33 
réus foi desmembrada em 
seis grupos, tendo o MPF já 
obtido sentença condenató-
ria contra os réus do primei-
ro grupo - o grupo principal.

Em relação ao processo 
principal, em 25 de abril, o 
MPF apresentou contrarra-
zões e o processo já vai subir 
para o Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região. Além das 
contrarrazões, o MPF reque-
reu a alienação antecipada 
dos bens do grupo principal 
de réus. Entre esses bens 
está o apartamento adquiri-
do pelo servidor do INSS, An-
dré Soares da Cunha, que é o 
bem de maior valor.

Operação Fanes 
Uma força-tarefa do 

MPF, Polícia Federal e INSS 
desarticulou em Campina 
Grande, grupo criminoso que 
obtinha benefícios previden-
ciários fraudulentamente, 
por meio da atuação do servi-
dor do INSS André Soares da 
Cunha. Ele trabalhava, em ge-
ral, com dois tipos diferentes 
de benefício: aposentadoria 
por idade rural e pensão por 
morte. Na investigação, os 
esforços foram centrados nas 
pensões por morte, concedi-
das com base em dados de 
empresas e pessoas fictícias 
e serviam basicamente para 
pagamento do próprio gru-
po, familiares e pessoas que 
conheciam o esquema. A par-
te ostensiva da investigação 
ocorreu em 9 de setembro de 
2015, com a deflagração da 
Operação Fanes (em alusão 
à divindade grega da procria-
ção e geração de novas vidas, 
uma vez que os investigados 
“criavam” instituidores e be-
neficiários da Previdência 
Social). Foram cumpridos 17 
mandados de prisões pre-
ventivas e 11 mandados de 
prisões temporárias. Em ou-
tubro de 2015 o MPF denun-
ciou 33 envolvidos e em 2 de 
março de 2016 foi prolatada 
sentença condenatória do 
grupo principal.

A Primeira Câmara do Tribu-
nal de Contas da Paraíba, reuni-
da na manhã dessa quinta-feira 
(28), reafirmou o entendimento 
já manifestado pelo Supremo 
Tribunal Federal – STF, de que a 
pensão para viúvas de ex-gover-
nadores e ex-deputados esta-
duais é inconstitucional. A Cor-
te apreciou a matéria ao julgar, 
para fins de registros, dois pro-
cessos referentes a pensões espe-
ciais de viúvas dos ex-deputados 
estaduais Laércio Pires de Sousa 
e Augusto Ferreira Ramos, casos 
que foram mantidos, excepcio-
nalmente, pela estabilização dos 
efeitos dos atos administrativos, 
segundo observou o conselheiro 
Marcos Antônio Costa, relator 
das matérias.

Nos acórdãos, aprovados à 
unanimidade, o Colegiado ob-
servou a estabilidade nos atos 
apreciados, homenageando os 
princípios da segurança jurídica, 
proteção à confiança e ao idoso, 

no entanto, determinou ao go-
vernador do Estado, para que or-
dene a quem de direito a impos-
sibilidade de concessão de novas 
pensões com fundamento na Lei 
nº 4.191/1980, haja vista que tal 
norma não foi recepcionada pela 
Constituição Federal de 1988, 
sob pena do descumprimento ser 
sancionado com multa ou impu-
tação de débito, em valor seme-
lhante ao prejuízo causado, em 
face dos pagamentos realizados 
ao arrepio da lei.

Em seu minucioso voto, o re-
lator detalhou que a Lei 4.191/80, 
que amparava a concessão das 
pensões, que teve por objetivo 
aumentar o valor das pensões 
das viúvas de ex-governadores 
e ex-deputados estaduais pagas 
pelo então Instituto de Previdên-
cia do Estado da Paraíba – Ipep, 
vinculando-as à remuneração do 
cargo de desembargador, bem 
como conceder pensão especial 
às viúvas, lei esta, segundo o con-

selheiro, editada no Regime Mili-
tar, em pleno regime de exceção, 
para atender uma situação de 
fato que existia à época.

“Atualmente, tal benesse 
concedida aos dependentes dos 
agentes políticos paraibanos, 
constitui-se em verdadeiro pri-
vilégio, uma graça com recursos 
públicos, conforme definido pela 
ministra Cármem Lúcia, em seu 
voto na ADIN 3.853/MT, no qual 
esse tipo de pagamento foi con-
ceituado como uma regalia, uma 
dádiva, uma recompensa vitalí-
cia, um proveito pecuniário de 
natureza permanente, instituído 
não como benefício, mas como 
benesse”, reiterou o relator.

Doação em Cabedelo 
A 1ª Câmara referendou, 

durante a sessão, a decisão sin-
gular do relator, conselheiro 
substituto, Antônio Gomes Viei-
ra Filho, para sustar os efeitos da 
Medida Cautelar que suspendeu 

o processo de Doação Onerosa 
de Áreas Públicas no município 
de Cabedelo, no entanto, con-
cedeu um prazo de 60 dias para 
que o prefeito Wellington Viana 
promova as adequações técnicas 
apontadas pelo TCE, no tocante 
às normas da ABNT. Segundo o 
relator, o “perículum in mora” em 
relação à matéria  deixou de exis-
tir, assim como os indícios de pre-
juízos ao município.

Sob a presidência do conse-
lheiro Fábio Túlio Nogueira, a 
1ª Câmara do TCE agendou 193 
processos para a 2652ª sessão 
ordinária. Funciona no mini-
plenário Conselheiro Adailton 
Coelho Costa e para esta ses-
são contou com a presença dos 
conselheiros Marcos Antônio 
Costa, Antônio Gomes Vieira 
Filho (substituto) e Renato Sér-
gio Santiago Melo (substituto). 
Pelo Ministério Público de Con-
tas atuou a procuradora Elvira 
Samara Pereira de Oliveira.

TCE-PB reafirma que pensão para 
viúva de ex-governador é ilegal

ENTENDIMENTO DO STF

Paraibanos têm 
nova ferramenta 
para fiscalizar 
gastos públicos

Agora o cidadão paraiba-
no conta com mais um recurso 
para acompanhar os gastos 
públicos de seu município. 
Trata-se do portal Fiscalize 
Agora (http://www.fiscalizea-
gora.org), uma ferramenta de 
controle social que conta com 
uma interface intuitiva e per-
mite a interação com os gastos 
públicos de Minas Gerais, São 
Paulo, e Ceará e Paraíba.

Engajar-se por meio do 
site é simples, basta fazer o 
login com o mesmo cadastro 
do Facebook, buscar os gastos 
públicos de acordo com os cri-
térios disponíveis nos filtros, 
analisar os dados apresentados 
e “compartilhar” as informa-
ções nas redes sociais.

O presidente do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, desembar-
gador federal Rogério Fia-
lho Moreira, deu posse, na 
última quarta-feira (27), 
aos juízes federais Thiago 
Batista de Ataíde e Rafael 
Chalegre do Rêgo Barros, 
ambos da Subseção Judi-
ciária de Campina Grande 
(SJPB).

Na solenidade de pos-
se conjunta, ocorrida no 
TRF5, em Recife, o presi-
dente ressaltou as habili-
dades de um magistrado. 
“O juiz moderno deve ter 
não só o conhecimento e 
a sabedoria de julgar, mas 
também a capacidade de 
gerenciar recursos mate-
riais e recursos humanos 

em prol da celeridade e da 
eficácia da atividade juris-
dicional”, declarou.

A posse dos novos juí-
zes titulares contou com as 
presenças dos desembar-
gadores federais paraiba-
nos Ivan Lira (convocado), 
Alexandre Luna, Rogério 
Fialho, Manuel Maia (con-
vocado), bem como a do 
diretor do Foro da JFPB, 
Rudival Gama. 

A promoção, pelo crité-
rio de merecimento, do juiz 
federal substituto Thiago 
Batista de Ataíde, da atual 
9ª Vara, foi decorrente da 
remoção do juiz federal Ro-
drigo Maia da Fonte para a 
Subseção de Monteiro, no 
Cariri paraibano. Agora, o 
promovido exercerá a sua 

TRF5 empossa novos magistrados
JuízES TITularES

função na 15ª Vara da Sub-
seção de Sousa.

Por sua vez, a promo-
ção do juiz federal Subs-
tituto Rafael Chalegre do 
Rêgo Barros, hoje na 4ª 

Vara, decorreu da remoção 
do juiz federal Felipe Mota 
Pimentel de Oliveira para 
a SJPE. Chalegre também 
passará a judicar na 8ª Vara 
de Sousa.

Solenidade de posse conjunta dos juízes aconteceu em Recife

FOTO: Marcos Russo

Colegiado observou a estabilidade nos atos, homenageando os princípios da segurança jurídica, proteção à confiança e ao idoso, no entanto, entende como regalia

FOTO: Divulgação
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Justiça suspendeu 
habilitação de quatro que 
não prestaram contas

Entidades têm habilitação suspensa
CARTEIRA ESTUDANTIL

A Justiça paraibana 
suspendeu a habilitação de 
quatro entidades estudantis 
universitárias que estavam 
confeccionando as carteiras 
de estudante 2016 sob limi-
nar. Desde a tarde de quar-
ta-feira (27), o documento 
emitido pela CEUP (Centro 
Estudantil Universitário da 
Paraíba); DCE do Instituto 
Federal da Paraíba (IFPB); 
DCE Carlos Augusto do Uni-
pê; DCE da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) não 
tem validade. 

Até o momento, apenas 
quatro entidades do Ensino 
Superior público/privado 
estão habilitadas pela Se-
cretaria Municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP) para confecção 
das carteiras: Conselho Uni-
versitário de Carteiras - CUC; 
União Estadual dos Estudan-
tes – UEE (Estudante 10); 
Diretório Central dos Estu-
dantes (DCE) do IESP e Dire-
tório Central dos Estudantes 
(DCE) da Faculdade Maurício 
de Nassau.  

Só estão liberadas para 
emitir o documento as re-
presentações universitárias 
que prestaram contas à Se-
cretaria Municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP) do exercício de 
2015. Quaisquer outras en-
tidades que realizarem esse 
procedimento estarão pre-
judicando os alunos univer-
sitários, já que a carteira não 
terá validade. O estudante 
que se sentir prejudicado 
pode procurar o Procon-JP e 

proceder à denúncia.  

Aluno prejudicado
O secretário-adjunto do 

Procon-JP, Ricardo Holanda, 
afirma que a habilitação por 
parte dessas entidades está 
suspensa desde a decisão 
da Justiça da Paraíba e que 
a insistência na confecção 
do documento vai prejudi-
car os alunos. “Quem já tinha 
confeccionado o documento 
estudantil com as entidades 
que estavam trabalhando 
sob força de liminar não tem 
problema, mas desde a tar-
de desta quarta-feira, dia 27 
de abril, se houver emissão 
de alguma carteira, esta não 
terá validade”. 

Ricardo Holanda acres-
centa que o Procon-JP está 
atento aos direitos do estu-
dante enquanto consumi-
dor e que a Secretaria tem 
a função primeira de prote-
ger o cidadão em quaisquer 
circunstâncias. “A lei é clara 
sobre a obrigatoriedade da 
documentação a ser apre-
sentada pela entidade quan-
do da solicitação da habilita-
ção para emissão da carteira 
estudantil. Só nos resta cum-
pri-la”. 

Legislação
Os critérios legais para 

habilitar as entidades repre-
sentativas do estudante para 
emissão da carteira estudan-
til são baseados em legisla-
ção específica, a exemplo das 
leis municipais 12.997/2015 
(que prevê as entidades que 
podem se candidatar ao pro-
cesso) e da 9.873/2002, que 
determina que as entidades 
prestem contas sobre a emis-
são do documento estudantil 
do exercício anterior.

FOTO: Claudio Goes

Serviço

Entidades universitárias habilitadas pelo Procon-JP 

n Conselho Universitário de Carteiras de estudantes - CUC 

n DCe da Faculdade Nassau 

n DCe do ieSP/Fatec-PB 

n União estadual dos estudantes – Uee (estudante 10) 

ProGramação

n 03/06 – Biliu de Campina, Jairo madruga, 
Flávio José e as Coleguinhas
n 04/06 – Pinto do acordeon, Jorge de 
altinho e Felipe Lemos
n 05/06 – os 3 do Nordeste, Brasas do 
Forró e Gabriel Diniz
n 07/06 – Filarmônica estrelas da Serra, Fun-
pop Jazz Band, Luther College Jazz orchestra 
e maestro marquinhos Farias
n 08/06 – Diogo Cirne, Forró Sacaneado, 
Diego Santana e Banda encantus
n 09/06 – inaudete amorim, Forrozão 
Karkará e Banda Palov
n 10/06 – Sandra Belê, maciel melo, aduílio 
mendes e Netinho Lins
n 11/06 – Capilé, Coroné Grilo, João Lima e 
Gatinha manhosa
n 12/06 – alexandre Tan, os Nonatos e 
vicente Nery
n 14/06 – Padre Fábio de melo
n 15/06 – Felipe Santos, matheus Felipe, Shy-
lton Fernandes e Cavaleiros do Forró
n 16/06 – Gente Boa, esdras veras, alcymar 
monteiro e Forró das antigas
n 17/06 – Biliu de Campina, Santanna, Luan e 

Forró estilizado e Lagosta Bronzeada
n 18/06 – Chambinho, Nando Cordel e ramon 
Schnayder
n 19/06 – Del Felix, Poeta Francinaldo, os 
Gonzagas e Cavalo de Pau
n 21/06 – Padre reginaldo manzotti
22/06 – Joverlaine, Sirano e Sirino, Talysson 
Lopes e Jonas esticado
n 23/06 – iohannes, elba ramalho e  
Geraldinho Lins
n 24/06 – Tony Dumont, edmar miguel, Ton 
oliveira e  João Lima
n 25/06 – Zé Calixto, Cabruêra, amazan e os 
Solteirões do Forró
n 26/06 – Genival e João Lacerda, raniere 
Gomes, Lucy alves e Banda magia
n 28/06 – Luizinho Calixto, Targino Gondim e 
impacto X
n 30/06 – eloiza olinto, assisão e magníficos
n 01/07 – Forró na manha, Fabiano Guima-
rães, Wesley Safadão e  Coco Seco
n 02/07 – Novinho da Paraíba, Gitana, Dor-
gival Dantas e Banda afrodite
n 03/07 – Stela alves, Capilé, aviões do 
Forró, a Barka, Tom oliveira 

Quadrilha junina foi destaque na apresentação da programação da 34a edição do evento, ontem, na pirâmide do Parque do Povo

Campina Grande lança programação 
oficial do Maior São João do Mundo

UFCG abre inscrição para reopção 

TRADIÇÃO JUNINA

DE CURSO E DE TURNO

A programação oficial do 
Maior São João do Mundo de 
2016 em Campina Grande foi 
lançada oficialmente na manhã 
de ontem. O evento chega à sua 
34ª edição e neste ano coincide 
com os 30 anos de inauguração 
do Parque do Povo, considera-
do como o “QG do Forró”. Os 
festejos deste ano começarão 
dia 3 de junho e serão encerra-
dos no dia 3 de julho. 

De acordo com a progra-
mação, o show de abertura 
será do forrozeiro paraibano 
Flávio José. A exemplo dos 
anos anteriores, Jairo Madru-
ga também se apresentará 
cantando o tradicional “Olha 
pro Céu meu Amor”.

Entre outras atrações, 
os padres cantores Fábio de 
Melo e Reginaldo Manzotti 
estão confirmados para os 
dias 14 e 21. A cantora parai-
bana Elba Ramalho, a exem-
plo das edições anteriores, 
tem presença confirmada 
para o dia 23, véspera do Dia 
de São João.

O coordenador do even-
to, Temístocles Cabral, expli-
cou que, neste ano o Parque 

do Povo terá mais um palco, 
que será montado  na parte 
baixa. Outras mudanças es-
tão sendo feitas na cidade 
cenográfica da festa. 

O São João de Campina 
Grande já conta com o pa-
trocínio de uma cervejaria, 
mas a Prefeitura trabalha 
para captar outros patro-

cínios. Segundo o prefeito 
Romero Rodrigues, R$ 8 mi-
lhões estão sendo investidos 
na montagem dos festejos 
deste ano.

Proprietários dos 21 res-
taurantes que participam da 
3ª edição do Festival Sabores 
e Saberes da Costa do Conde 
comemoram o aumento das 
vendas e do número de tu-
ristas na primeira semana do 
evento, iniciado no Feriado de 
Tiradentes. A informação é do 
presidente da Associação Co-
mercial, Industrial do Conde 
(ACIC), André Neves.

O evento segue até o dia 
8 de maio (Dia das Mães) e se-
gundo André Neves deve ultra-
passar o resultado do ano pas-
sado, que registrou 30% a mais 
no faturamento. “Visitei vários 
restaurantes e os proprietários 
se mostraram muito satisfeitos 
com a procura dos clientes e o 
aumento nas vendas”, afirmou.

André Neves destacou 
que 90% dos clientes procu-
raram os restaurantes atraí-
dos pelo cardápio especial. “Os 
consumidores optaram em 
saborear os pratos elaborados 
para o festival e muitas pesso-
as que não conheciam os res-
taurantes foram atraídas pelo 

lançamento dos pratos”. São 21 
pratos que estão sendo comer-
cializados com preços que va-
riam de R$ 25 (individual) e R$ 
40 (duas pessoas). Os pratos 
foram preparados com produ-
tos cultivados na região.

André Neves destacou 
ainda que nesta edição houve 
um aumento significativo no 
número de restaurantes e nos 
dias do festival. “Passamos 
para 21 restaurantes e um pe-
ríodo de 18 dias. No ano passa-
do, foram 12 estabelecimentos 
e dez dias de evento”, afirmou.

O evento é uma realização 
da ACIC, com apoio da Em-
presa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Sebrae e outras en-
tidades. Para a presidente da 
PBTur , Ruth Avelino, o festival 
traz contribuições para toda a 
cidade do Conde e estabeleci-
mentos participantes. “Além de 
incentivar o desenvolvimento 
da gastronomia local, o festival 
aquece as vendas do setor e 
motiva a curiosidade das pes-
soas para conhecerem novos 
sabores”, ressaltou Avelino.

Festival gastronômico 
comemora boas vendas 

Estão abertas até 3 de 
maio as inscrições para reop-
ção de curso ou turno da Uni-
versidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), período letivo 
2016.1. Ao todo, são oferecidas 
103 vagas, sendo 70 para reop-
ção de curso em todos os cam-
pi da UFCG e 33 para reopção 
de turno nos campi de Campi-
na Grande, Cajazeiras, Sousa, 
Patos e Cuité. As inscrições 
estão sendo realizadas pela in-
ternet, através do site http://
comprov.ufcg.edu.br

 Para participar da seleção 
é necessário que o aluno esteja 
regularmente matriculado em 

disciplinas no curso de origem 
no período letivo em que se 
realiza o processo de seleção; 
tenha cursado, pelo menos, um 
período letivo e integralizado, 
no mínimo, 20 créditos e não 
tenha atingido 60% do tempo 
mínimo para integralização do 
curso ao qual está vinculado.

Os candidatos serão clas-
sificados de acordo com o 
Coeficiente de Desempenho 
Acadêmico (CDA). O resultado 
final será divulgado no dia 12 
de maio e o classificado efetua-
rá seu cadastramento nos dias 
13 e 14 de junho nas coordena-
ções dos cursos.

Reingresso 
E os alunos que estão 

desvinculados da UFCG têm a 
oportunidade de retornar ao 
curso de origem. Até 3 de maio 
estão abertas as inscrições 
para Seleção de Reingresso ao 
Curso, período 2016.1. São ofe-
recidas 33 vagas.

 Para requerer reingres-
so, o aluno deve estar desvin-
culado há, no máximo, quatro 
períodos, ter integralizado no 
mínimo 60% da carga horária 
total do curso e ter sido desvin-
culado por motivos de abando-
no ou solicitação voluntária.

As inscrições serão reali-

zadas exclusivamente pela in-
ternet, através do site http://
comprov.ufcg.edu.br

 A  Pró-Reitoria  de  Ensino  
julgará  e  classificará  os  candi-
datos  em  ordem  decrescente  
do Coeficiente de Desempenho 
Acadêmico (CDA). A lista com 
os nomes dos classificados sai 
no dia 12 de maio e o cadastra-
mento deve ser realizado nos 
dias 13 e 14 de junho.

Outras informações po-
dem ser obtidas na sede da 
Comissão de Processos Vesti-
bulares (Comprov), das 8h às 
12h e das 14h às 17h ou pelo 
telefone (83) 3333-1272.

Chico José
chicodocrato@gmail.com
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O Sindicato dos Traba-
lhadores em Correios e Telé-
grafos na Paraíba vai entrar 
com ação no Tribunal do 
Trabalho exigindo da dire-
ção dos Correios no Estado 
a implantação dos principais 
itens de segurança em todas 
as agências que atendem os 
223 municípios paraibanos. 
A informação é do presidente 
da entidade que representa a 
categoria, Emanuel de Sousa.

Segundo Emanuel, no 
último dia 15 a categoria 
paralisou as atividades e se 
reuniu com o diretor presi-
dente da empresa na Paraí-
ba, José Pereira, solicitando 
a implantação de itens de se-
gurança nas agências, entre 
elas portas giratórias com 
detector de metais, portas 
de vidro blindado, segurança 
armada e uma central de mo-
nitoramento.

Na conversa, disse o 
presidente da entidade, o di-
retor dos Correios disse que 
a pretensão é reduzir o nú-
mero de seguranças nas 47 

Sindicato vai entrar com ação para 
que Correios implemente segurança 
Entidade exige itens como 
porta com detector de 
metais nas agências da PB

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Polícia conseguiu evitar assalto à agência dos Correios de Cruz das Armas, onde bandidos fizeram clientes e funcionários de reféns

agências no Estado, ficando 
somente naquelas localiza-
das em áreas de risco, e man-
ter porta giratória em apenas 
seis agências.

Emanuel denunciou a 
total falta de segurança para 
os funcionários e clientes 

das agências dos Correios 
que atualmente, segundo ele, 
realiza as mesmas funções de 
uma agência bancária, princi-
palmente no interior do Esta-
do onde faz pagamentos de 
aposentados.  

Na quarta-feira (27), 

três homens tentaram assal-
tar a agência dos Correios de 
Cruz das Armas, em João Pes-
soa. Logo após a abertura da 
agência, o trio entrou, rendeu 
o único vigilante, os 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.

Após duas horas de ne-
gociação, os três assaltantes 

foram presos e levados para 
a Delegacia de Crimes contra 
o Patrimônio da Polícia Fede-
ral, em Cabedelo, junto com as 
quatro armas aprendidas, sen-
do uma do vigilante da agência. 
Pelo menos 15 pessoas que es-
tavam mantidas reféns, inclusi-
ve o vigilante, foram liberados. 

Elogiando o trabalho da 
Polícia Militar, o presidente 
da entidade sindical disse 
que aquelas pessoas que es-
tavam na agência estão so-
frendo com os danos psico-
lógicos. “Naquele dia foram 
três ações contra as agências 
no Estado e a direção dos 
Correios não toma nenhuma 
posição”, reclamou.

No Estado, a empresa 
Correios e Telégrafos possui 
atualmente cerca de 1.500 
funcionários. Emanuel disse 
que no Rio Grande do Norte 
o Ministério Público deter-
minou a instalação dos prin-
cipais itens de segurança em 
todas as agências. 

A reportagem do jornal 
A União tentou manter con-
tato com a direção dos Cor-
reios na Paraíba no entanto, 
não conseguiu. Até a tarde de 
ontem, a agência de Cruz das 
Armas continuava fechada 
e comentários davam conta 
que somente reabriria na se-
gunda-feira.

A Polícia Civil da 
Paraíba, por meio da 
Delegacia de Defrau-
dações e Falsificações 
(DDF) de João Pessoa, 
prendeu em flagrante, 
na quarta-feira (27), 
Morgana Melo da Sil-
va. Ela é suspeita de 
fraudes relacionadas a 
anúncios na internet e 
estaria agindo em con-
junto com pelo menos 
três outras pessoas

“Conseguimos che-
gar até a suspeita en-
trando em contato com 
a vítima, por meio de um 
anúncio veiculado em si-
tes da internet, simulan-
do uma negociação no 
valor de R$ 104 mil com 
uma empresa de ener-
gia solar de João Pessoa. 
Os suspeitos apresen-
taram-se como clientes 
interessados nos serviços 
da empresa e que teriam 
um alto valor a ser libe-
rado em uma instituição 
bancária. No entanto, os 
suspeitos informaram 
posteriormente, no de-
correr da negociação, 
que precisariam que a 
empresa contratada re-
passasse um valor para 
que a negociação fosse 
finalizada. Desconfian-
do da situação, a vítima 
procurou a Delegacia 
de Defraudações, que 
fez o monitoramento 
confirmando que dois 
suspeitos residem em 
Parnamirim (RN), con-
seguindo localizar e 
prender em flagrante a 
Morgana Melo, em uma 

residência no bairro Cas-
telo Branco, na capital”, 
disse o delegado da DDF, 
Lucas Sá.

Ainda segundo 
a autoridade policial, 
Morgana atuou direta-
mente na negociação, 
sendo a responsável por 
conversar diretamen-
te com a vítima e teria 
a função de receber os 
valores obtidos na frau-
de, repassando-os pos-
teriormente aos outros 
membros da associação 
criminosa, que agem no 
Rio Grande do Norte. A 
Delegacia de Defrauda-
ções e Falsificações con-
seguiu identificar mais 
dois outros suspeitos.

O delegado Lucas 
Sá orienta a população 
que tenha cautela re-
dobrada ao realizar ne-
gociações pela internet, 
verificando sempre as 
informações dos anun-
ciantes (identidade, CPF, 
endereço), antes de con-
cluir qualquer negocia-
ção. “Se perceber uma 
atitude suspeita deverá 
ser comunicada à dele-
gacia, que adotará as 
providências necessárias 
para a responsabilização 
dos suspeitos, caso seja 
constatada alguma si-
tuação criminosa. Qual-
quer denúncia poderá 
ser encaminhada por 
meio do número 197 -  
Disque Denúncia da Se-
cretaria de Segurança e 
Defesa Social. A ligação 
é gratuita e o sigilo é ga-
rantido”, finalizou. 

Mulher é presa por 
fraudes em anúncios 

NA INTERNET

A 16ª Vara Federal da 
Seção Judiciária da Paraíba 
(SJPB) realizou na manhã de 
ontem a Audiência de Custódia 
dos três presos em flagrante na 
tentativa de assalto a agência 
de Correios em Cruz das Ar-
mas, em João Pessoa, ocorrida 
na quarta-feira (27). São eles: 
Francisco Adriano Gomes de 
Avelino, Ítalo Barros de Trinda-
de e Rafael Bruno Lopes.

O trio fez reféns na agên-
cia dos Correios por quase 
duas horas. Os assaltantes 
resolveram se entregar e li-
berar os funcionários e clien-
tes mantidos rendidos no 
local somente após negocia-
ções com a Polícia Militar.

Na audiência, a juíza 
Federal Wanessa Figueiredo 
dos Santos Lima homologou 
a prisão em flagrante, decre-

tando prisão preventiva dos 
indiciados, fundamentada 
na situação de grave ameaça 
promovida pelos assaltantes 
e no histórico dos investi-
gados. “Há três mandados 
de prisão expedidos contra 
Francisco Adriano e dois 
contra Ítalo Barros”, afirmou.

Os presos foram enca-
minhados para o presídio do 
Roger, em João Pessoa.

JFPB mantém prisão dos três suspeitos
Prisão preventiva 
dos indiciados 
foi decretada 
na Audiência 
de Custódia 
realizada ontem

O Diário Oficial do Estado 
publicou em portaria assina-
da pelo coronel Euller de As-
sis Chaves a expulsão do cabo 
Clodeildo da Silva Moreira dos 
quadros da Polícia Militar. Ele 
foi preso em flagrante em ju-
lho de 2014 suspeito de envol-
vimento na explosão de uma 
agência do Bradesco na cidade 
de Livramento, no Cariri.

A prisão do cabo Clodeil-
do aconteceu no dia 26 de ju-
lho de 2014, no sítio Carreira 
de Pedra, zona Rural de Livra-

mento. Na ocasião, o militar 
estava acompanhado de Ri-
cardo Pereira do Nascimento 
(conhecido no meio policial 
como “Paulo Baiano”) e Márcio 
Anderson da Silva.

No interior de seu veícu-
lo Corsa Classic, onde estavam 
o cabo e os comparsas, os po-
liciais militares, comandados 
pelo tenente José de Arimatéia, 
apreenderam várias armas, 
munições e uma alavanca, e 
ainda R$ 72.720,00. Segundo a 
polícia, o dinheiro era resultan-

te do roubo ao posto de autoa-
tendimento da agência Brades-
co, em Livramento.

O cabo Clodeildo, Paulo 
Baiano e Márcio Anderson fo-
ram levados para a Delegacia 
de Polícia de Taperoá, onde foi 
lavrado o auto de prisão em 
flagrante. O trio foi preso acu-
sado de participar também do 
assalto à agência do Bradesco 
em Taperoá na madrugada do 
dia 25 de julho. O tenente José 
de Arimatéia, que comandou 
a operação, disse ter recebido 

a informação da Polícia Civil 
de que seis suspeitos estavam 
em um sítio da zona rural de 
Livramento e, com apoio de 
guarnições da PM de Taperoá e 
Assunção, foi realizado um cer-
co a uma casa no sítio Carreira 
de Pedra. 

Antes da prisão foram en-
contradas cédulas queimadas, 
grampos e restos de comida. 
Dentro da casa estavam o poli-
cial militar e mais dois suspei-
tos. Outro homem que estava 
com eles conseguiu fugir. (CF)

PM expulsa cabo acusado de assalto
EXPLOSÃO DE BANCO

Dois integrantes do Corpo 
de Bombeiros Militar da Paraí-
ba participaram do curso de 
Combate a Incêndio Estrutural 
na Escola Superior de Bombei-
ros de São Paulo. A qualificação 
inclui treinamento em diversos 
simuladores do tipo contêine-
res, usados para representar 
situações de incêndios em am-
bientes confinados.

Segundo o tenente-coro-
nel Jean Benício, comandante 

do 1º Batalhão de Bombei-
ro Militar e aluno do curso, a 
capacitação acontece dentro 
de um evento intitulado ‘Fire 
Days’, que teve início na terça-
feira (26), e terminou ontem. 
O ‘Fire Days’ reúne cerca de 
150 bombeiros de todo o País, 
incluindo estados como Minas 
Gerais, Amazonas, Sergipe, Ma-
ranhão, Rio de Janeiro, Paraná, 
Goiás e Mato Grosso do Sul.

Além do tenente-coronel 

Jean, também participa do cur-
so o tenente Henrique Oliveira, 
do 1º BBM. O objetivo é que 
eles possam servir de multi-
plicadores dos conhecimentos 
adquiridos, repassando as no-
vas técnicas para os integran-
tes do 1º BBM – especializado 
em combate a incêndio.

“A Escola Superior de 
Bombeiros de São Paulo é a 
maior desse tipo da América 
Latina e conta com uma estru-

tura chamada ‘cidade do fogo’, 
preparada para treinamentos e 
contendo seis tipos diferentes 
de contêineres.  Só existem três 
locais de treinamento como 
este no mundo”, ressaltou.

Em 2015, o Corpo de 
Bombeiros da Paraíba atuou 
em 3.827 ocorrências de incên-
dio, sendo 1.746 na área me-
tropolitana da capital, 984 em 
Campina Grande e cidades cir-
cunvizinhas e 1.097 no Sertão. 

Bombeiros fazem curso em São Paulo
COMBATE A INCÊNDIO

FOTO: Evandro Pereira
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Campanha de vacinação contra a 
gripe H1N1 começa neste sábado 
Dia ‘D’ de mobilização terá 
início às 9h, em Santa Luzia, 
no Sertão da Paraíba

Com a chegada do inver-
no, é dobrada a atenção para 
doenças respiratórias como 
a gripe. A Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra In-
fluenza começa amanhã e 
vai até 20 de maio, segundo 
orientações do Ministério da 
Saúde. Na Paraíba, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), o Dia D de Mo-
bilização acontece amanhã, 
no município de Santa Luzia, 
no Sertão do Estado. 

A abertura oficial será às 
9h, no centro da cidade, em 
frente ao Parque do Forró. 
Desde o dia 11, dois grupos 
prioritários começaram a ser 
imunizados: as gestantes e 
os trabalhadores de saúde. A 
meta é vacinar 759.280 pes-
soas em todo o Estado (80% 
do público-alvo).

Dados do Ministério 
de Saúde revelam que até 
16 de abril de 2016 foram 
registrados 1.635 casos de 
influenza, sendo 83% por 
H1N1. No mesmo período, 
250 óbitos foram registra-
dos, sendo 230 por H1N1. 
Na Paraíba, foram três casos 
e um óbito por influenza. 
A partir de amanhã, o Mi-
nistério da Saúde realiza a 
Campanha Nacional de Va-

cinação, com o objetivo de 
reduzir a mortalidade, com-
plicações e hospitalizações 
pelo vírus influenza.

O Estado recebeu mais 
de 505 mil vacinas, repre-
sentando 50% do total que 
será entregue pelo Ministé-
rio da Saúde. Segundo calen-
dário de entregas, até o dia 6 
de maio a distribuição será 
concluída. 

Até o fim da campanha 
serão envolvidos 240 mil 
profissionais em 65 mil pos-
tos de saúde em todo o País, 
sendo utilizados 27 mil veí-
culos (terrestres, marítimos 
e fluviais).

Aplicativo
O aplicativo Vacinação 

em Dia, disponibilizado pelo 
Ministério da Saúde, pode 
ser baixado por smartpho-
nes e tablets. O aplicativo 
permite que o usuário crie 
e acompanhe cadernetas de 
vacinação, marcando a data 
da imunização e agendando 
a próxima. Ele também dis-
põe de uma função com lem-
bretes sobre as campanhas 
sazonais de vacinação. 

Atenção
A vacinação pode redu-

zir entre 32% e 45% o nú-
mero de hospitalizações por 
pneumonias e de 39% a 75% 
a mortalidade por complica-
ções da influenza. Todos os 
grupos de risco devem se va-
cinar e se prevenir.

Janielle Ventura
Especial para A União

FOTO: Evandro Pereira

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimen-
to Humano (Sedh), realizou 
ontem, no Tambaú Flat, uma 
reunião com os diretores dos 
16 Centros Sociais Urbanos 
(CSUs) da Paraíba. O objetivo 
foi potencializar as ativida-
des oferecidas nos Centros 
para a população. 

A secretária de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no, Cida Ramos, destacou 
que os CSUs são espaços para 
a população e oferecem cur-
sos profissionalizantes gra-
tuitos em diversas áreas, por 
meio de parcerias com Senac 
e outros órgãos. “Nos CSUs 
temos atividades para todas 
as faixas etárias, desde os 
idosos, com os grupos da ter-
ceira idade, passando pelas 
crianças e adolescentes, com 
as escolinhas de esporte. Os 
Centros Sociais são também 
espaços importantes para a 
oferta de cursos profissio-
nalizantes para aqueles que 
buscam qualificação e um lu-
gar no mercado de trabalho”, 
afirmou.   

Troca de experiência 
Na reunião, os diretores 

tiveram a oportunidade de 
expor as ações de cada Cen-
tro Social Urbano e receber 
orientações sobre ações da 
assistência social, emprego 
e renda e cursos profissio-
nalizantes. 

As gerentes da Sedh, 
Patrícia Oliveira, executiva 
da Assistência Social e Edi-
clê Tavares, da Proteção So-
cial Básica, destacaram que, 
além dos cursos, os CSUs têm 
ações importantes voltadas 

A meta da Secretaria de Estado da Saúde é vacinar 759.280 pessoas em todo o Estado da Paraíba, ou seja, 80% do público-alvo 

SErviço

Segurança
n A vacina é segura;
n A maioria das reações 

adversas é leve, como dor 
e sensibilidade no local da 
injeção;

n Pessoas com alergia 
a ovo devem procurar o seu 
médico para orientações;

n o vírus usado nesta va-

cina é inativo (morto), portanto 
a vacina não causa doença.

Prevenção e tratamento
Além da vacinação, o 

Ministério da Saúde alerta 
para que a população adote 
medidas de prevenção evitan-
do a infecção por influenza. 
São elas:

n Lavar e higienizar as 
mãos com frequência;

n Utilizar lenço descar-
tável para higiene nasal;

n Cobrir nariz e boca 
quando espirrar ou tossir;

n Evitar tocar mucosas 
de olhos, nariz e boca;

n Higienizar as mãos 
após tossir ou espirrar;

n Não compartilhar ob-
jetos de uso pessoal, como 
talheres, pratos, copos ou 
garrafas;

n Manter os ambientes 
bem ventilados;

n Evitar contato próxi-
mo a pessoas que apresen-
tem sinais ou sintomas de 
gripe.

Governo discute novas atividades 
 POTENCIALIZAR OS CENTROS SOCIAIS URBANOS

para idosos, mulheres e ofi-
cinas de artesanato. A coor-
denada estadual dos CSUs, 
Marta Cordeiro, ressaltou o 

compromisso dos coorde-
nadores dos Centros, que 
contribuem para o êxito dos 
trabalhos realizados.   

RELAÇÃO DE ALGUNS CURSOS GRATUITOS 

CSUS
Cajazeiras

Mandacaru

Rangel

CICA

Geisel

Marcos 
Moura
Esperança

Catolé do 
Rocha

CURSOS
Cabeleireiro Assistente (200h) 
Auxiliar de Secretaria Escolar (180h)
Manicure e Pedicure (160h )
Cabeleireiro Assistente (200h)
Depilador (160h)
Assistente de Pessoal (160h)
Maquiagem Artística (40h)
Assistente de Pessoal (160h)
Assistente de Pessoal (160h)
Corte de cabelo (40h)
Penteados Clássicos (40h)
Colorimetria (60h)
Maquiagem Artística (40h)
Assistente de Sec. Escolar (180h)
Cabeleireiro Assistente (200h)
Manicure e Pedicure ( 160h)
Cabeleireiro Assistente (200h)
Vendedor (160h)
Cabeleireiro Assistente (200h)
Penteados Clássicos (40h)
Assistente de Pessoal (160h)

DATA INÍCIO
2 de maio

2 de junho

6 de junho

7 de junho

8 de junho

9 de junho

16 de junho

14 de junho

Novos cursos
Nesta semana, teve iní-

cio no CSU de Santa Rita, no 
Alto das Populares, os cursos 
de Assistente Administrativo, 
Operador de Caixa e Operador 
de Supermercado, todos ofere-
cidos em parceria com o Senac. 
Já no CSU de Cajazeiras, come-
çam na segunda-feira (2) os 
cursos de Cabeleireiro As-
sistente (200h), Auxiliar de 
Secretaria Escolar (180h), 
Manicure e Pedicure (160h). 
No mês de junho, em João 
Pessoa, novos cursos se-
rão oferecidos nos CSUs de 
Mandacaru, Rangel, Cica e 
Geisel. Para mais informa-
ções sobre o início dos cur-
sos nos demais CSUs, os in-
teressados podem ligar para 
a coordenação dos CSUs no 
telefone 3218.6667.

Cida Ramos é Secretária de Estado de Desenvolvimento Humano

O tempo passa e com 
ele novas ondas surgem em 
nossa realidade. Com o jor-
nalismo não seria diferente, 
depois de décadas, o sinal 
analógico das Tvs começa a 
ser desligado no Brasil, dan-
do lugar ao sinal digital. Na 
Paraíba, desde 2013 as emis-
soras já produzem conteúdo 
em HDTV. Pensando nisto, a 
quarta edição da Semana de 
Jornalismo Vladimir Herzog 
traz como tema deste ano, o 
universo digital e as possi-
bilidades e desafios que ele 
impõe ao jornalismo. O even-
to acontece nos dias 2 a 6 de 
maio, na Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB).

Através de palestras, 
mesas-redondas, oficinas e 
minicursos, os estudantes 
de jornalismo e os profissio-
nais do mercado de trabalho 
terão a oportunidade de dis-
cutir, refletir e problematizar 
sobre a produção de jorna-
lismo nessa era digital, que 
será implantado no Brasil 
até 2018.

Este ano, a jornalis-
ta Michelle Trombelli, da 
BandNews, de São Paulo, 
será uma das convidadas 
para o evento. Junto com ela, 
os repórteres Hebert Araú-
jo, Marcelo Andrade e Misle-
ne Santos vão discutir sobre 
o radiojornalismo, desde re-
portagens instantâneas até 
as especiais.

O brasiliense Eldo 
Gomes também estará 
presente na Semana de 
Jornalismo. Ele é jornalis-
ta multimídia, youtuber, 
apresentador e colunista 

de turismo e há nove anos 
é editor do site Acontece 
Brasília. Eldo participa da 
mesa “Internet e Web Jor-
nalismo”.

Durante toda a semana, 
os estudantes participam de 
debates sobre jornalismo em 
profundidade, mídia e polí-
tica, estratégias para jornais 
e empreendedorismo. Além 
das oficinas de Assessoria de 
Imprensa e textos para cada 
tipo de mídia, ministradas 
pelos jornalistas Leandro 
Ramalho e Laerte Cerqueira. 

A quarta edição da Se-
mana de Jornalismo Vladimir 
Herzog, além de fomentar 
o debate sobre a TV digital, 
discutirá também outros 
campos de informação, como 
rádio, jornais, revistas e in-
ternet. O evento é realizado 
em conjunto com a Coorde-
nação do Curso de Jornalis-
mo e conta com o apoio da 
Direção de Centro de Comu-
nicação, Turismo e Artes – 
CCTA.

Semana de jornalismo 
começa na segunda-feira

VALDIMIR HERZOG

A quarta edição 
da Semana 
de Jornalismo 
vladimir Herzog, 
além de fomentar 
o debate sobre a 
Tv digital, 
discutirá outros 
temas

FOTO: Secom-PB
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Sala de Situação Estadual registra 1.149 
denúncias de focos do Aedes aegypti
Dados são referentes ao 
trabalho de dezembro de 
2015 até abril de 2016

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) divulgou, on-
tem, os dados referentes ao 
trabalho realizado na Sala de 
Situação Estadual. De dezem-
bro de 2015 até abril de 2016, 
foram registradas 1.149 de-
núncias da população de 55 
municípios sobre possíveis 
focos do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da den-
gue, zika e chikungunya. As 
denúncias chegam à Sala 
pela central de atendimento, 
redes sociais e pelo aplicati-
vo Aedes na Mira.

A Sala de Situação fun-
ciona no Espaço Cultural, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h30, com a presença de 
representantes da Gerência 
de Vigilância Ambiental da 
SES; Defesa Civil; Polícia Mili-
tar; Exército Brasileiro e Cor-
po de Bombeiros. Das 1.149 
denúncias, 919 foram por 
meio do aplicativo Aedes na 
Mira; 81 pelo telefone fixo; 
74 via central de atendimen-
to; 37 por celular; 29 pelo 
whatsApp; seis por e-mail e 
três por redes sociais. 

Quanto ao tipo de de-
núncia, 372 foram referentes 
a lixo; 237 de depósitos ao 
nível do solo (copo, tampa, 
sacola plástica, bacia, tam-
bor, balde, etc); 189 de caixa 
d’água elevada; 148 de depó-
sito natural (plantas, folhas, 
troncos); 116 relacionadas 
a pneus e 87 referentes a de-
pósito doméstico. 

Segundo a técnica res-
ponsável pela Sala de Situa-
ção, Talitha Lira, continua o 
trabalho junto à população, 
com foco na prevenção e a 
eliminação dos criadouros 
do mosquito. “A gente foca 
muito na questão de que a 
responsabilidade é de to-
dos. O poder público faz a 
sua parte, mas cada cidadão 
tem que fazer a sua tam-
bém. E sempre batemos na 
tecla de que a melhor forma 
de evitar todas as doenças 
provocadas pelo mosquito 
é fazer de tudo pra que ele 
não nasça. Caso contrário, 
fica uma guerra desigual”, 
falou. Além do Aedes na 
Mira, as denúncias podem 
ser registradas por meio 
da central de atendimento, 
pelos números 3218-7303/ 
7603/7713 e 0800-281-0023 
e 9-8822-8080.

Dezenas de crianças 
e adolescentes atendidos 
pelos programas socioedu-
cacionais da Legião da Boa 
Vontade (LBV) se reunirão 
hoje, nos bairros Novo Ho-
rizonte e Distrito Industrial, 
às 15h, em uma caminhada 
de conscientização e comba-
te ao mosquito Aedys aegyp-
ti, transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus.

A iniciativa tem o ob-
jetivo de chamar a atenção 
da comunidade por meio de 
cartazes produzidos pelas 
crianças sobre os perigos 

da proliferação do mos-
quito e os riscos que eles 
oferecem à saúde, além de 
mostrar atitudes simples 
para eliminar o criadouro 
do mosquito.

A caminhada terá início 
no Centro Comunitário de 
Assistência Social da LBV e 
seguirá pela Av. João wal-
lig, passando pelos bairros 
Novo Horizonte e Distri-
to Industrial. A ação conta 
com o apoio do Centro de 
Zoonoses de Campina Gran-
de. Outras informações, li-
gar no (83) 3341-1426.

Caminhada em Campina

O Centro de Referência Esta-
dual de Saúde do Trabalhador da 
Paraíba (Cerest-PB), da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), promo-
veu, ontem, o Circuito de Saúde, 
Cultura e Direitos dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras, um evento 
alusivo ao Dia Mundial em Me-
mória às Vítimas de Acidentes e 
Adoecimento no Trabalho. A ação 
começou às 8h no Espaço Cultural, 
na capital, oferecendo diversos 
serviços de saúde; emissão de do-
cumentos; cadastro em programa 
social; informações previdenciá-
rias, trabalhistas, além atrações 
culturais.

“Durante este mês, chama-
do Abril Verde, nós trabalhamos 
a conscientização sobre a preven-
ção dos acidentes de trabalho. 
No evento de hoje (ontem), nós 
lembramos que ainda existe um 
alto índice de morte por acidente 
dentro do processo de trabalho – a 
cada 15 segundos uma pessoa no 
mundo morre dentro de seu am-
biente laboral. Trouxemos ao Espa-
ço Cultural um Circuito que envol-
ve saúde, cidadania e direito dos 
trabalhadores, uma ação interseto-
rial para levar, em um único lugar, 
vários serviços gratuitos à popula-
ção”, explicou a diretora-geral do 
Cerest-PB, Celeida Barros.

De acordo com Celeida, o pro-
cesso de trabalho, hoje em dia, 
mata mais do que doenças como 
tuberculose e Aids. “É uma guer-
ra silenciosa porque as pessoas 
acham que adoecer ou morrer en-
quanto se está trabalhando é nor-
mal. Isso é um engano! A grande 
maioria dos acidentes e das mor-
tes podem ser evitadas e dentro 
do Sistema Único de Saúde (SUS) 
nós temos uma política de saúde 
do trabalhador que garante esses 
direitos a todos os trabalhadores, 

Cerest promove circuito na Funesc 
saÚde, cultura e direitos dos trabalhadores

Ação comemorou Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes e Adoecimento no Trabalho

tenham eles carteira assinada ou 
não, qualquer forma de inserção 
no mercado de trabalho”, disse.

O público-alvo do Circuito en-
volveu trabalhadores em geral, 
mas, principalmente, catadores de 
lixo reciclável, motoboys, ambu-
lantes e agricultores. “Estes grupos 
são mais vulneráveis aos acidentes 
e adoecimento no ambiente de 
trabalho. Muitos deles são traba-
lhadores autônomos e não têm 
carteira assinada, nem vínculo em-
pregatício. Na maioria das vezes, 
por causa da correria diária, muitos 
não têm acesso aos serviços de saú-
de”, declarou a diretora-geral.

A ação contou com a parceria 
da Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Humano; Sine; Supe-
rintendência Regional de Trabalho 
e Emprego; Polícia Rodoviária Fe-
deral; ONG Andrae; INSS; Labora-
tório Central do Estado - Lacen; 

Hospital Clementino Fraga; Cruz 
Vermelha/Hospital de Emergência 
e Trauma; DataSUS; Detran; Fa-
culdade Maurício de Nassau; Uni-
pê; Sest/Senat; Hospital Arlinda 
Marques; representantes dos Sin-
dicatos (motos, ambulantes, ca-
tadores e catadoras de materiais 
reciclados, jornalistas, bancários, 
empregada doméstica, constru-
ção civil, CUT, Fetag, comerciários 
e Sintel.

Foram ofertados, também, 
serviços como vacinação (DT - dif-
teria e tétano, Hepatite B e trípli-
ce viral); testagem rápida de HIV, 
de hepatites C e B; verificação de 
pressão arterial e glicemia; tipa-
gem sanguínea; verificação de 
acuidade visual e auditiva; distri-
buição de kits de higiene bucal. 
O atendimento será realizado por 
médicos, enfermeiros e técnicos 
de segurança do trabalho.

Foto: Ricardo Puppe/Secom-PB

A Polícia Militar, por 
meio da Coordenação Es-
tadual do Programa Edu-
cacional de Resistência 
às Drogas e Violência – 
Proerd, formou, ontem, a 
primeira turma do curso 
Proerd Pais e/ou Respon-
sáveis no 1º Batalhão de 
Polícia Militar.

Curso
O curso, que contou 

com a presença de 30 poli-
ciais militares de diversas 
companhias do 1º Batalhão, 
teve como objetivo capacitar 
os policiais a acompanhar 
a vida dos filhos e demais 
crianças da família, resga-
tando a importância da es-
trutura familiar, a fim de 
evitar que as crianças e ado-
lescentes façam escolhas er-
radas e sigam pelo caminho 
das drogas e da violência.

Parceria
Esta é uma ação da 

Coordenação Estadual do 
Proerd em parceria com os 
comandantes de batalhões 
para que o público interno 
possa conhecer as ações e 
a metodologia do Proerd e 

também para que possam 
dar um melhor suporte 
para os seus familiares por 
meio dos ensinamentos ad-
quiridos nesse curso.

Atuação preventiva
“O Proerd, além de 

atuar na prevenção às 
drogas e à violência jun-
to à sociedade, também se 
preocupa em atuar preven-
tivamente na vida dos nos-
sos policiais. Muitas vezes, 
com os muitos afazeres do 
dia a dia, terminamos por 
nos desconectar um pouco 
dos nossos lares, de exer-
cer sobre nossos filhos e 
demais crianças da família 
um acompanhamento real, 
de proximidade, de preven-
ção para que não terminem 
por tomar decisões erra-
das. E esse curso tem o ob-
jetivo de trazer aos nossos 
policiais essa responsabili-
dade, para evitar que, futu-
ramente, venham a sofrer 
com esses problemas den-
tro de suas famílias”, frisou 
a tenente Dayana Pereira, 
coordenadora adjunta do 
Proerd da Polícia Militar do 
Estado da Paraíba.

PM forma a primeira 
turma do curso Proerd

ProGraMa educacioNalProfessores de 
Educação Física 
participam de 
capacitação

Mais de 80 professores 
de Educação Física de toda a 
Paraíba estarão, a partir de 
hoje, participando de uma 
capacitação que terá a dura-
ção de dois dias, visando um 
aprimoramento nas aulas das 
modalidades paradesporti-
vas. O evento é promovido 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), e acontecerá na Vila 
Olímpica Parahyba.

O gerente executivo do 
paradesporto da Sejel, Jean 
Klaud, confirmou que a ca-
pacitação será durante os 
dois turnos. “Nos dois dias 
de capacitação, as atividades 
vão acontecer de manhã e à 
tarde e os que vão ministrar 
todos, além de formação vol-
tada para o paradesporto, 
possuem uma larga experiên-
cia no segmento”, disse Klaud.

As modalidades que te-
rão a capacitação são: vôlei 
sentado, tênis de mesa, bo-
cha paralímpica, natação, 
atletismo, Futebol de Cinco 
(deficientes visuais), Fute-
bol de Sete (paralisia cere-
bral) e goalball.

Pernambuco 
registra quatro 
mortes pela 
gripe H1N1

Quatro mortes por H1N1 
foram confirmadas em Per-
nambuco, segundo a Secretaria 
de Saúde do Estado. Os pacien-
tes tinham Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG), 
provocada pelo vírus.

Todos os casos foram noti-
ficados no Recife. Duas pessoas 
tinham entre 50 a 59 anos, uma 
tinha entre 10 e 19 anos de ida-
de e a última estava na faixa etária 
de 40 a 49 anos. A investigação 
dos casos é de responsabilidade 
do município, que ainda não se 
manifestou sobre os números. 

Até o dia 23, foram noti-
ficados 20 casos de SRAG que 
acabaram em morte dos pa-
cientes no Estado, incluindo as 
quatro vítimas do H1N1. Todos 
os casos precisam ser regis-
trados pelo serviço de saúde e 
investigados para saber o que 
causou a doença. Desse total, 
7 óbitos tiveram a investigação 
encerrada por resultados in-
conclusivos sobre a motivação 
da síndrome, e 2 foram descar-
tados para influenza – o que 
inclui o H1N1.

Sumaia Villela
Da Agência Brasil

Sem intervenções 
do Banco Central, a 
moeda norte-americana 
terminou o dia com co-
tação em queda. O dó-
lar comercial encerrou 
o dia de ontem vendido 
a R$ 3,498, com recuo 
de R$ 0,027 (-0,76%). 
A última vez em que a 
cotação no fechamento 
ficou abaixo de R$ 3,50 
foi no dia 14 (R$ 3,476).

A moeda operou 
em queda durante toda 
a sessão. Na mínima do 
dia, por volta das 13h, 
chegou a ser vendida a 
R$ 3,482. A divisa acumu-
la queda de 2,74% em 
abril e de 11,4% em 2016.

Como nos últimos 
dias, o Banco Central não 
promoveu intervenções 
para segurar a queda da 
moeda norte-america-
na. Desde segunda-feira 
(25), a autoridade mo-
netária deixou de leiloar 

contratos de swap cam-
bial reverso, que funcio-
nam como compra de dó-
lares no mercado futuro.

No mercado de 
ações, o dia foi de reali-
zação de lucros. O índice 
Ibovespa, da Bolsa de Va-
lores de São Paulo, caiu 
0,3%, para 54.312 pon-
tos, depois de ter fecha-
do a sessão de ontem no 
maior nível em 11 meses.

Além do clima polí-
tico interno, o mercado 
financeiro foi influencia-
do pela decisão do Ban-
co Central americano de 
manter os juros básicos 
dos Estados Unidos entre 
0,25% e 0,5% ao ano. No 
Brasil, o Comitê de Política 
Monetária manteve a taxa 
Selic em 14,25% ao ano 
pela sexta vez seguida.

A combinação de ju-
ros mais altos nos países 
emergentes e juros bai-
xos em economias conso-
lidadas estimula a vinda 
de capitais estrangeiros 
para o Brasil.

Dólar fecha abaixo 
de R$ 3,50 sem o BC

1ª vez eM 2 seMaNas

Wellton Máximo
Da Agência Brasil



ONU faz apelo aos EUA 
e Rússia para salvarem
o cessar-fogo na Síria
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Senadores defendem nova eleição

Os senadores Randol-
fe Rodrigues (Rede-AP), 
Telmário Mota (PDT-RO) e 
Angela Portela (PT-RR) se 
reuniram ontem com o mi-
nistro-chefe do Gabinete da 
Presidência, Jaques Wagner, 
no Palácio do Planalto, para 
entregar uma carta à presi-
dente Dilma Rousseff pedin-
do que ela apoie a ideia de 
uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) propon-
do novas eleições presiden-
ciais este ano, para um man-
dato tampão de dois anos.

A PEC propõe a eleição 
de presidente e vice-presi-
dente em outubro próximo, 
junto com as eleições muni-
cipais. A posse presidencial 
seria em janeiro do ano que 
vem e o mandato termina-
ria no fim de 2018.

Na carta, os senadores 
apelam para a “grandeza e 
coragem” das lideranças po-
líticas para superar a “gravi-
dade do momento por que 
passa a nação brasileira”.

Segundo o texto, a PEC 
20/2016, que propõe a con-
vocação de nova eleição 
presidencial para este ano, 
foi elaborada com o apoio 
de 30 senadores. Os parla-
mentares dizem que a crise 

política do governo de Dil-
ma não será resolvida com 
o processo de impeachment 
que tramita no Senado.

De acordo com os par-
lamentares, a proposta de 
novas eleições pode ter o 
“condão de unificar” o País 
para sair do impasse que 
hoje paralisa a economia e 
impõe incertezas ao País.

Eles pedem que Dilma 
apoie a PEC, já em trami-
tação, ou remeta uma nova 
proposta, de autoria do Po-
der Executivo, para garantir 
que o futuro governo seja 
eleito pelo voto popular.

Além de Randolfe, Tel-
mário e Angela, também assi-
nam a carta os senadores João 
Capiberibe (PSB-AP), Lídice 
da Mata (PSB-BA), Roberto 
Requião (PMDB-PR), Otto 
Alencar (PSD-BA), Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), Jorge 
Viana (PT-RS) e Paulo Paim 
(PT-RS).

“A ideia desta carta à 
presidente, subscrita pe-
los senadores, foi dialoga-
da com o presidente Lula 
[ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva] ontem pela 
manhã. O ministro Jaques 
Wagner disse que ainda 
hoje conversará com a pre-
sidenta sobre essa suges-
tão dos senadores. Essa 
é a única alternativa que 
podemos vislumbrar para 
resolver a grave crise po-
lítica que contamina a eco-
nomia”, disse Randolfe.

Randolfe, Angela Portela 
e Telmário pedem a Dilma 
para que apoie uma PEC

APELO A DILMA

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Randolfe Rodrigues, acompanhado de mais dois senadores, entregou uma carta a Dilma pedindo apoio para uma PEC sobre nova eleição

Perguntado se há via-
bilidade política para que 
a PEC seja aprovada, o se-
nador disse que a proposta 
responde a uma necessida-
de do Brasil. “Seja agora, ou 
seja daqui a duas semanas 
com o eventual impeach-
ment da presidenta, o Con-
gresso Nacional deverá so-
beranamente entender se 
essa é a alternativa para a 

crise. Vejo viabilidade por-
que a proposta tem uma 
dinâmica própria”, disse, 
ainda, que a proposta não é 
imposta pelo atual governo 
ou por um eventual gover-
no do vice-presidente Mi-
chel Temer. “O clamor para 
novas eleições não virá 
apenas do Congresso, mas 
também das ruas”, acres-
centou.

Plebiscito
Em entrevista após a reu-

nião com o ministro Jaques 
Wagner, Randolfe afirmou que 
a presidente também poderia 
propor um plebiscito que le-
varia ao referendo popular a 
decisão sobre a continuidade 
ou não do governo de Dilma 
Rousseff e do vice-presidente 
Michel Temer. “A presidente 
da República tem as prerroga-

tivas constitucionais de fazer 
esse encaminhamento. A pre-
sidente ainda é Dilma Rousse-
ff e a legitimidade dessa pro-
posta tem que partir dela.”

Segundo o senador, Dil-
ma poderia encaminhar um 
projeto de resolução para o 
plebiscito para o Congresso 
Nacional, que seria realizado 
paralelamente às eleições mu-
nicipais deste ano.

Erich Decat
Da Agência Estado

Representantes das 
bancadas do PMDB do 
Senado e da Câmara 
defenderam ontem a 
votação de uma pro-
posta que acabe com o 
instituto da reeleição. A 
elaboração do projeto é 
um dos argumentos que 
o vice-presidente da Re-
pública, Michel Temer, 
tem utilizado junto a in-
tegrantes da oposição e 
da base aliada para con-
quistar apoio para um 
eventual governo.

 “Uma das reformas 
que está dentro do de-
bate do PMDB é o fim 
da reeleição. E o presi-
dente Michel, não indo 
à reeleição, não haven-
do reeleição, terá uma 
liberdade ainda maior 
para fazer as reformas 
que aquele que está 
comprometido com 
uma eleição futura, isso 
traz consequências ou 
dificuldades”, afirmou 
o deputado Sérgio Sou-
za (PMDB-PR) ao che-
gar para encontro com 
Temer na vice-presidên-
cia. “Eu particularmen-
te sou favorável, mas 
se pudesse aumentar 
o mandato para cinco 
anos. Acho que quatro 
é pouco e oito anos é 
demais, cansa um pou-
co a população”, afir-

mou o senador Valdir 
Raupp (PMDB-RO), que 
também se reuniu com 
Temer.

 O fim da reeleição 
foi tratado nos últimos 
dias em conversas entre 
o vice-presidente e lide-
ranças do PSDB, que ain-
da relutam em anunciar 
um futuro embarque no 
governo.

 A discussão prévia 
sobre uma proposta de 
emenda à Constituição 
ocorreu em encontro 
com o presidente do 
PSDB, senador Aécio Ne-
ves (MG), realizada na 
manhã de quarta-feira 
na residência do tucano.

 As conversas ocor-
reram um dia após o vice 
se reunir com os líderes 
do PSDB no Senado, Cás-
sio Cunha Lima (PB), e o 
da Câmara, Antônio Im-
bassahy (BA).

Além do fim da re-
eleição, os tucanos têm 
cobrado de Temer, que, 
caso ele assuma a Presi-
dência, não percorra o 
País pedindo votos pelo 
PMDB, partido do qual é 
presidente, nas próximas 
eleições municipais de 
outubro. Integrantes da 
cúpula do PSDB também 
têm ressaltado nas con-
versas com o vice para 
que a discussão sobre a 
composição do novo go-
verno seja feita de forma 
institucional.

PMDB pede fim do 
instituto da reeleição

VOTAÇÃO DE PROPOSTA

Ricardo Brito 
Da Agência Estado

 O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva se com-
prometeu na manhã de on-
tem a levar à presidente Dil-
ma Rousseff uma sugestão do 
senador do PSB Antonio Car-
los Valadares (SE) para que 
a petista recorra ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
barrar o avanço do pedido de 
impeachment, que deve ser 
votado no plenário do Senado 
no dia 11 de maio. 

No encontro, de uma hora 
e meia no hotel em que Lula 
se hospeda em Brasília, Vala-

dares disse ao ex-presidente 
que, se há uma insistência de 
aliados de Dilma em dizer que 
há um “golpe” parlamentar 
em curso, cabe à presidente ir 
ao Supremo para barrar uma 
eventual arbitrariedade. Para 
o socialista, o melhor momen-
to a se fazer é antes da votação 
do plenário. O senador avaliou 
que, ao não fazer isso, os go-
vernistas querem ficar com o 
“discurso do golpe” para futu-
ras eleições.

 Valadares afirmou que 
o ex-presidente considerou 
bons os argumentos de Vala-
dares e avisou que iria falar 
com Dilma. “A presidente não 

pode deixar de não provocar 
o Supremo”, disse Lula, segun-
do Valadares. O senador do 
PSB contou ao ex-presidente 
já ter feito a mesma sugestão 
ao advogado-geral da União, 
José Eduardo Cardozo, em en-
contro recente realizado no 
gabinete da senadora petista 
Gleisi Hoffmann (PR).

 O senador do PSB disse 
que o ex-presidente, a quem 
diz conhecer há “muitos 
anos”, não pediu voto do so-
cialista para barrar a saída 
temporária de Dilma. Valada-
res já se manifestou publica-
mente a favor do afastamento 
da petista.

André Richter 
Repórter da Agência Brasil

 
O ministro Teori Zavas-

cki, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), disse ontem que 
o plenário da Corte vai anali-
sar se o presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha, poderá assumir a linha 
sucessória da Presidência da 
República no caso de eventu-
al afastamento da presidente 
Dilma Rousseff, por meio do 
processo de impeachment. 

Zavascki é relator do pedido 
feito pela Procuradoria-Geral 
da República, em dezembro 
do ano passado, para afastar 
Cunha do cargo.

Caso o Senado aprove a 
admissibilidade do impeach-
ment e, consequentemente, 
o afastamento de Dilma do 
cargo por 180 dias, Michel 
Temer, atual vice-presidente, 
assumiria o cargo e Cunha 
seria o primeiro na linha su-
cessória, exercendo na práti-
ca as atividades de vice.

A dúvida é saber se Edu-
ardo Cunha poderá ocupar 
o cargo sendo réu em uma 
ação penal no STF, por sus-
peita de receber U$S 5 mi-
lhões em propina resultante 
de contratos de navios-sonda 
da Petrobras.

A Constituição proíbe 
que um réu assuma uma ca-
deira no Palácio do Planalto, 
mesmo de forma interina, 
no caso de uma viagem de 
Temer para fora do País, por 
exemplo.

Lula vai pedir a Dilma que 
recorra contra impeachment

Supremo decidirá se Cunha 
poderá assumir a Presidência 

SUGESTÃO À PRESIDENTE

LINHA SUCESSÓRIA

Câmara aprova 
urgência para 
o reajuste do 
Poder Judiciário
Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil 

A primeira das três 
urgências acordadas para 
votação pela Câmara dos 
Deputados foi aprovada 
no início da tarde dessa 
quinta-feira por 277 vo-
tos a favor e 4 contra.

O regime acelera a tra-
mitação do Projeto de Lei 
(PL) 2.648/15, que aumen-
ta em cerca de 41,47% os 
salários dos servidores do 
Judiciário da União, de for-
ma escalonada, em oito par-
celas, mas não garante uma 
data para ser votado.

Representantes dos 
partidos da oposição já 
anunciaram que não pre-
tendem votar qualquer 
matéria até que o Senado 
conclua a decisão sobre 
o pedido de impeach-
ment da presidente Dilma 
Rousseff. A votação da ur-
gência dos três projetos 
foi a concessão dos oposi-
cionistas.

No caso do Judiciário, 
a proposta criaria impac-
to orçamentário de pouco 
mais de R$ 1 bilhão já este 
ano. O Executivo e o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
negociaram o reajuste para 
que tal custo ocorra apenas 
em 2020.

O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
disse que a sessão se esten-
derá até que as três urgên-
cias sejam concluídas. 

FOTO: José Cruz/Agência Brasil



NACIONAL

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de abril de 2016

Geral

Polícia Federal combate fraudes em 
financiamentos imobiliários da CEF

A Polícia Federal (PF) 
deflagrou ontem a Operação 
Cabala. O objetivo é desarti-
cular uma associação crimi-
nosa responsável por lesar 
a Caixa Econômica Federal, 
por meio do Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida, em 
aproximadamente R$ 220 
milhões. São investigados 
construtoras, empregados 
do banco, contadores, servi-
dores públicos e comprado-
res das casas.

Cerca de 200 policiais 
federais de Alagoas, Pernam-
buco, da Bahia, de Sergipe, 
da Paraíba e do Rio Grande 
do Norte começaram a cum-
prir 27 mandados de busca e 
apreensão e 27 mandados de 
sequestro, além da inquirição 
de 40 pessoas envolvidas nas 
fraudes. Foram conduzidos 
para prestar depoimento cin-
co empregados da Caixa, 11 
empresários donos de cons-
trutoras e quatro contadores.

De acordo com a cor-
poração, as investigações 
indicam que empresas de 
construção civil construíram 
quase 2 mil casas no municí-
pio de Teotônio Vilela (AL) 
e venderam os imóveis utili-
zando-se de subsídio ofere-
cido pelo Programa Minha 
Casa, Minha Vida. Os donos 
das empresas envolvidas 
ofereciam dinheiro para que 

Paula Laboissière 
Da Agência Brasil

Prejuízo através do Minha 
Casa, Minha Vida já chega a 
cerca de R$ 220 milhões

Para um balanço 
do iluminismo

De onde provém a força societária irresistível, 
profana, dos Direitos do Homem? A que ethos social 
atendeu a sua positivação?

 Para responder, precisamos recorrer a história social 
do iluminismo europeu e a autêntica reforma intelectual 
e moral que seus ideais promoveram, antecedendo o 
processo político das revoluções burguesas. Escreve 
Gramsci, um de meus autores de cabeceira: “toda revolução 
foi precedida por um intenso e continuado trabalho de 
crítica, de penetração cultural, de impregnação de ideias em 
agregados de homens que eram inicialmente refratários e 
que só pensavam em resolver por si mesmos, dia a dia, hora 
a hora, seus próprios problemas econômicos e políticos, 
sem vínculos de solidariedade com os que se encontravam 
na mesma situação. O (...) exemplo mais próximo de nós 
(...) é o da Revolução Francesa. O período cultural que a 
antecedeu, chamado de iluminismo, tão difamado pelos 
críticos superficiais da razão teórica, não foi de modo algum 
– ou, pelo menos, não foi inteiramente – aquele borboletear 
de inteligências enciclopédicas superficiais que discorriam 
sobre tudo e sobre todos com idêntica imperturbabilidade 
(...) Foi ele mesmo uma magnífica revolução, mediante a 
qual, como observa agudamente De Sanctis em sua Storia 
delle letteratura italiana, formou-se em toda a Europa 
uma consciência unitária, uma internacional espiritual 
burguesa, sensível em todos os seus elementos às dores e 
às desgraças comuns, e que foi a melhor preparação para a 
sangrenta revolta que depois teve lugar na França.”

 A questão do balanço histórico do iluminismo é 
sempre difícil, por uma série de motivos. Em primeiro 
lugar, porque não é possível fazer a tipologia de um 
movimento intelectual tão vasto e contraditório sem 
pecar por reducionismo. Muitas vezes, por exemplo, 
considera-se o iluminismo eurocêntrico e, ato contínuo, 
propagador de uma ideologia expansiva e unilinear do 
progresso ocidental contra os povos periféricos, porém, 
diversos autores iluministas apresentaram desconfiança 
quanto ao eurocentrismo e o progressismo vesgo. 
Minoritária e não marginal, a desconfiança abarcava 
autores díspares do caleidoscópio do iluminismo, 
enlaçando desde personalidades moderadas como o 
Barão de Montesquieu, que nas Cartas persas (1991) – 
irônica narrativa da viagem de dois persas a Paris –, pôs 
em dúvida a superioridade da cultura eurocentrica como 
progresso civilizatório mundial, até a figura outsider de 
Rousseau, que ousou contrariar o senso comum de seus 
contemporâneos ao afirmar, no Discurso sobre as ciências 
e as artes (1750/1987), que ambas atividades não estavam 
contribuindo para o progresso dos costumes humanos, 
mas talvez até corrompendo-os. Depois, os philosophes 
eram politicamente ambíguos, fiaram um certo acordo 
tácito com o Ancien Regime, tanto trabalhavam ad hoc 
para os monarcas absolutos como defendiam a autonomia 
intelectual e um conteúdo emancipacionista para a 
formação educacional do povo, sem obedecer a hierarquias 
senão o mérito individual (Koselleck, 1999). Os philosophes 
revezavam entre a masmorra, o palácio e o exílio: Diderot 
fez o projeto de Universidade de Moscou, sob encomenda 
de Catarina da Rússia, mas foi encarcerado por ordens de 
Luís XVI na Torre de Vincennes; Voltaire frequentou a corte 
de Frederico II, na Prússia, mas teve de fugir da corte alemã 
por desentendimentos com o mesmo rei, etc.

Prendamo-nos na questão da ambiguidade 
do Iluminismo. A ambiguidade deriva do fato que o 
movimento iluminista concentrou seus esforços, mais 
que na subversividade imediata da luta política aberta, no 
alargamento do terreno de uma moral emergente, visando 
contribuir para torná-la popular e de massas. Alguns autores, 
como o sociólogo Renato Ortiz, aludem a um abismo entre 
a cultura popular e a cultura erudita na Europa oitocentista, 
negando a possibilidade histórica do iluminismo ter-se 
constituído num fenômeno popular. Faço questão de citá-lo: 
“não se pode perder de vista que não existe um iluminismo 
das massas: quando [se] fala num declínio da magia, (...) 
[está-se] referindo à regress&at ilde;o da consciência 
mágica de uma elite. Podemos dizer que este racionalismo 
é dominante no sentido de que ´faz´a história do mundo 
ocidental, mas que é certamente minoritário e inexpressivo 
diante do conjunto da população.

Engano crasso de Ortiz. Partimos de uma premissa 
totalmente inversa: em seus escaninhos mais profundos, 
a cultura iluminista tinha uma base objetiva remota 
na cultura popular, correspondia a uma evolução das 
manifestações de bom senso das massas citadinas e 
mesmo camponesas e, até mesmo, nos (muitos) elementos 
racionalistas da crença católica. Conforme escrevem 
Adorno e Horkheimer em Dialética do esclarecimento 
(1985), podemos encontrar o esclarecimento na estrutura 
interna do mito e da razão.

jaldesm@uol.com.br

Meneses
Jaldes 

Cerca de 200 policiais federais de AL, PE, da BA, de SE, da PB e do RN integram a Operação Cabala

as pessoas comprassem as 
casas e incluíssem a vanta-
gem indevida no valor venal 
dos imóveis.

“Conforme constatado, 
os mutuários, compradores 
das casas, não teriam renda 
suficiente para conseguir os 
financiamentos imobiliários. 
Eles só aceitaram comprar as 
casas porque lhes foi prome-
tida uma vantagem financei-
ra (valores de R$ 1 mil a R$ 
3 mil) para a compra das ca-
sas construídas. Um conjunto 
residencial inteiro, no muni-
cípio de Teotônio Vilela, foi 
depredado pelos comprado-
res, em razão de os vendedo-
res (construtores) não terem 
entregado o dinheiro prome-
tido para a compra desses 
imóveis”, informou a PF.

As investigações tam-
bém revelam indícios de 
que empregados da Caixa 

liberaram financiamentos 
imobiliários mediante o re-
cebimento de vantagem in-
devida, já que alguns com-
pradores não preenchem os 
requisitos para a aquisição. 
Eles estariam, por exemplo, 
desempregados, quando da 
assinatura do contrato. Já 
os contadores, a pedido dos 
construtores, teriam con-
feccionado declarações de 
comprovantes de renda fal-
sas, com o objetivo de bur-
lar as exigências da Caixa e 
conseguir a liberação dos 
financiamentos.

O próximo passo agora, 
segundo a corporação, é ou-
vir funcionários da Prefeitura 
de Teotônio Vilela e respon-
sáveis pela concessão das li-
cenças de construção e habi-
te-se. Também serão ouvidos 
os engenheiros responsáveis 
pela avaliação dos imóveis.

Os investigados podem 
responder pelos crimes de 
quadrilha, falsidade ideoló-
gica, uso de documento falso, 
corrupção ativa, corrupção 
passiva e estelionato qualifi-
cado. Alguns veículos dos en-
volvidos foram apreendidos 
pela PF visando a posterior 
alienação.

Em nota, a Caixa informa 
que a fraude foi identificada 
pelo próprio banco por meio 
de mecanismos de controle 
interno. Acrescenta que en-
caminhou notícia-crime à Po-
licia Federal para a apuração 
da ação e submeteu os em-
pregados envolvidos a pro-
cesso de apuração interna, 
que já resultou em demissões 
e suspensões.

O banco ressalta que con-
tinua contribuindo integral-
mente para as investigações 
dos órgãos competentes.

A presidente Dilma 
Rousseff recebeu ontem o 
apoio do ganhador do Prê-
mio Nobel da Paz de 1980, 
o argentino Adolfo Pérez Es-
quivel, contra o processo de 
impeachment que tramita no 
Senado.

“Está muito claro que o 
que se está preparando aqui 
é um golpe de Estado enco-
berto, o que nós chamamos 
de um golpe brando”, afir-

mou Esquivel, após o encon-
tro no Palácio do Planalto.

Ele comparou o processo 
de impeachment de Dilma ao 
que ocorreu em Honduras e 
no Paraguai com as destitui-
ções dos presidentes Manuel 
Zelaya, em 2009, e Fernan-
do Lugo, em 2012. “Agora, 
a mesma metodologia, que 
não necessita das Forças Ar-
madas, está sendo utilizada 
aqui no Brasil. A metodologia 
é a mesma, não há variação 
com o golpe de Estado nes-
ses países. Países que querem 

mudar as coisas com políticas 
sociais são alvo dessa política 
de tratar de interromper o 
processo democrático.”

Solidário com Dilma
O Nobel da Paz disse que 

veio prestar “solidariedade e 
apoio para que não se inter-
rompa o processo constitu-
cional de Brasil porque isso 
seria um dano não apenas 
para o povo brasileiro como 
para toda a América Latina.” 
“Seria um retrocesso muito 
grave para o Continente. Sou 

um sobrevivente da época 
da ditadura [militar na Ar-
gentina]. Nos custou muito 
fortalecer as instituições de-
mocráticas. Aqui se está ata-
cando as instituições demo-
cráticas”, afirmou Esquivel.

Segundo o argentino, um 
eventual governo de Michel 
Temer poderia ser questio-
nado no Mercosul e na União 
das Nações Sul-Americanas 
(Unasul), que poderiam não 
reconhecer uma administra-
ção que surja de um “golpe 
de Estado.”

Nobel da Paz diz que é golpe de Estado
IMPeAChMeNt de dILMA 

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

A disponibilidade 
de dinheiro no caixa do 
governo é insuficien-
te para um reajuste do 
Bolsa Família, principal 
programa de trans-
ferência de renda no 
Governo Federal, disse 
ontem o secretário do 
Tesouro Nacional, Otá-
vio Ladeira.

Apesar de o Orça-
mento deste ano re-
servar R$ 1 bilhão para 
o aumento dos bene-
fícios, Ladeira admitiu 
que não existe espaço 

fiscal para isso, a não ser 
que o Congresso aprove 
a revisão da meta fiscal 
de 2016 para déficit de 
até R$ 102,7 bilhões.

“O Ministério da 
Fazenda entende que o 
espaço fiscal atual não 
permite a ampliação do 
Bolsa Família. Esse as-
sunto deverá ficar para 
quando a nova meta 
fiscal for aprovada pelo 
Congresso”, antecipa o 
secretário.

Para este ano, o Bol-
sa Família tem R$ 28,11 
bilhões. O montante é 
superior aos R$ 26,41 
bilhões gastos em 2015.

Governo não tem 
dinheiro para reajuste 

BOLsA FAMíLIA

O Movimento dos Tra-
balhadores Sem Teto (MTST) 
planeja um dia nacional de 
mobilizações antes da vo-
tação final do processo de 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff no Senado. 
Além da interrupção do tráfe-
go em avenidas e rodovias de 
grandes cidades, apoiadores 
do governo planejam parali-
sações em locais de trabalho.

“São ações que vão en-
volver desde movimentos 
sociais, aí podem acontecer 
travamentos, e podem acon-
tecer inclusive paralisações 
puxadas pelos sindicatos e 
centrais [sindicais]”, disse on-
tem um dos coordenadores 
do MTST, Josué Rocha.

Mais cedo, os sem-teto 
fizeram manifestações em 
várias cidades contra o afas-
tamento de Dilma. Na capital 

paulista, foram promovidos 
vários bloqueios ao tráfego 
de veículos em vias de grande 
circulação e também em ro-
dovias do Estado, totalizando 
11 pontos. 

Apesar de o movimento 
negar ter agido com violên-
cia em qualquer momento, na 
tarde de ontem, dois manifes-
tantes foram detidos. Rocha 
reclamou da polícia pelas 
ações na Marginal Tietê e na 
Avenida Jacu-Pessêgo (Zona 
Leste).

“Nós tivemos recente-
mente o travamento da Ave-
nida Paulista por mais de 24 
horas por 20 pessoas, com um 
tipo de tratamento muito dife-
rente que foi dado aos nossos 
movimentos”, comparou.

Ele se referiu no dia 16 
de março, quando opositores 
ao governo ocuparam a Ave-
nida Paulista em frente à sede 
da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo.

MTST fará manifestações
Daniel Mello
Da Agência Brasil

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

FOtO: Fotospúblicas
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Mundo

ONU faz apelo à Rússia e EUA 
para salvarem trégua na Síria
As hostilidades entre as 
partes estão dificultando 
rodada de negociações

Da Agência Lusa

O mediador das Nações 
Unidas nas negociações de 
paz na Síria, Staffan de Mis-
tura, pediu ontem à Rússia 
e aos Estados Unidos para 
unirem esforços e salvarem 
do “colapso total” a trégua 
acordada no país.

“Faço um apelo à Rússia 
e aos Estados Unidos para 
tomarem a iniciativa urgente 
de relançar a trégua, que nes-
te momento está em perigo”, 
afirmou, numa entrevista, 
após ter informado o Con-
selho de Segurança da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) sobre o resultado da 
terceira rodada de negocia-
ções de paz na Síria, que ter-
minou na quarta-feira (27).

Staffan de Mistura disse 
que, para ser convocada nova 
rodada de consultas, é preci-
so que “o cessar das hostili-
dades na Síria volte aos níveis 
de fevereiro e março”.

Segundo revelou, após a 
entrada em vigor da trégua, 
no dia 27 de fevereiro, o nú-
mero de mortes em combates 
na Síria caiu para nove a dez 
por dia, mas “nas últimas 48 

horas, é assassinado um sírio 
a cada 25 minutos”.

“Esta rodada de nego-
ciações foi afetada por uma 
deterioração substancial e 
preocupante do cessar das 
hostilidades, não podemos 
ignorar o fato de que, du-
rante estas conversações, 
houve incidentes atrás de 
incidentes”, acrescentou.

Staffan de Mistura dis-
se que poucas horas antes, 
no bombardeio aéreo de um 
hospital a leste de Aleppo, 
provavelmente morreu o úl-
timo pediatra que havia na-
quela zona, num ataque que 
se soma a outros perpetrados 
nos últimos dias perto de Da-
masco e Idleb.

O representante da 
ONU acrescentou que só 
anunciará uma data para a 
nova rodada de negociações 
quando a situação de segu-
rança melhorar na Síria.

Brasil assinará 
acordos com o 
Peru na área
comercial
Mariana Branco 
Da Agência Brasil 

Os ministros das Rela-
ções Exteriores, Mauro Viei-
ra, e do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exte-
rior, Armando Monteiro, as-
sinam hoje, em Lima, capital 
do Peru, acordos para am-
pliação do comércio com o 
país vizinho. Um dos acordos 
estabelecerá regras sobre in-
vestimentos, serviços e com-
pras governamentais entre 
Brasil e Peru.

Será a primeira vez que 
o Brasil firma acordo inter-
nacional na área de compras 
governamentais. Está previs-
ta ainda a assinatura de acor-
do para antecipação da des-
gravação (redução de tarifas) 
para alguns bens exportados 
pelo Brasil ao Peru. A desgra-
vação, antes, estava prevista 
para 2019.

Os ministros têm reu-
niões com a ministra do Co-
mércio Exterior peruana, 
Magali Silva, e com a chan-
celer do país, Ana Maria Sán-
chez. Segundo o Itamaraty, 
serão tratados com a chance-
ler temas da agenda bilateral 
e regional, como integração 
de infraestrutura, coopera-
ção fronteiriça e combate ao 
narcotráfico.

Esta será a primeira visi-
ta oficial de Mauro Vieira ao 
Peru. Já Armando Monteiro 
esteve no país em julho do 
ano passado. Na ocasião, fo-
ram negociados os acordos 
que serão assinados agora. A 
ida ao país é parte da estraté-
gia do governo de aproxima-
ção com os países da Bacia 
do Pacífico.

Pelo menos 30 pessoas mor-
reram em um bombardeio do 
governo sírio contra um hospital 
da ONG Médicos Sem Frontei-
ras (MSF) em Aleppo, a segunda 
maior cidade do país.

O balanço foi divulgado pelo 
Aleppo Media Center, uma plata-
forma de jornalistas e fotógrafos 
do município, que está há seis dias 
sob ataque das forças do regime 

de Bashar al Assad. O número de 
vítimas ainda pode subir, já que há 
muitos civis gravemente feridos.

“Médicos Sem Fronteiras 
condena esse vergonhoso ata-
que, que atinge mais uma es-
trutura de saúde na Síria. Esse 
ataque devastador destruiu um 
hospital vital para Aleppo e que 
era também o principal centro 
pediátrico da área. Onde está a 
indignação de quem tem o poder 
e o dever de interromper esse 

massacre?”, questionou Muskil-
da Zancada, chefe da missão da 
MSF no país árabe.

Desde novembro, pelo menos 
quatro estruturas da ONG foram 
bombardeadas, sendo duas delas 
na Síria, outra no Iêmen e uma no 
Afeganistão. A cidade e a provín-
cia de Aleppo eram controladas 
pela Frente al Nusra, braço da Al 
Qaeda no país árabe, mas passa-
ram a sofrer forte assédio das for-
ças de Assad, apoiadas pela Rússia. 

Bombardeio contra hospital mata 30 pessoas 
Da Agência Ansa

FOTO: Associated Press/Estadão Conteúdo

Criança é salva após bombardeio 
que atingiu um  hospital em Aleppo, 
segunda maior cidade da Síria

“Faço um 
apelo urgente 
de relançar a
trégua, que 
está em 
perigo”

Milhares de venezuela-
nos fizeram nessa quarta-fei-
ra longas filas para assinar os 
formulários, entregues pelo 
Conselho Nacional (CNE) à 
oposição, para pedir um re-
ferendo com o objetivo de 
revogar o mandato do presi-
dente Nicolás Maduro.

Segundo o CNE, para 
avançar com o referendo, 
a oposição deverá recolher 
197.721 assinaturas válidas, 
o que corresponde a 1% do 
número de eleitores inscri-
tos no Registro Eleitoral.

Em Caracas, centenas 
de pessoas foram aos cen-
tros de coleta de assinaturas. 
Os eleitores faziam compa-
rações entre as longas filas 

para comprar alimentos e 
para assinar o pedido de re-
ferendo. Eles manifestavam 
a disposição de permanecer 
na fila o tempo necessário 
para cumprir o objetivo.

De acordo com a impren-
sa local, as longas filas foram 
verificadas em vários estados, 
entre eles Amazonas, Vargas, 
Táchira, Lara e Arágua.

O ex-candidato da opo-
sição à Presidência Henrique 
Capriles Radonski disse que 
nas próximas horas a oposi-
ção terá as assinaturas neces-
sárias, que serão entregues 
ao CNE na próxima segun-
da-feira (2). A administração 
pública não abre às quartas, 
quintas e sextas-feiras, para 
contribuir com a economia de 
energia elétrica no país.

Referendo pode revogar
o mandato de Maduro

VENEZUELA

Da Agência Estado

Seul (AE) - O lançamento 
de dois poderosos mísseis de 
médio alcance da Coreia do 
Norte fracassou ontem, segun-
do informações do governo da 
Coreia do Sul. Com isso, nas 
últimas semanas foram feitos 
um total de três testes aparen-
temente malsucedidos no país 
do norte.

Informações sobre os lança-
mentos falhos surgiram antes de 
uma reunião do partido único 

que governa a Coreia do Norte, 
marcada para a próxima sema-
na, na qual o líder Kim Jong Un 
deverá tentar impor sua figura 
com mais força no governo que 
herdou após a morte de seu pai, 
no fim de 2011.

Os lançamentos foram pro-
vavelmente o segundo e o ter-
ceiro de um Musudan, um novo 
míssil de médio alcance que um 
dia pode ser capaz de atingir até 
bases militares dos EUA na Ásia 
e no Pacífico.

Na manhã dessa quinta-fei-

ra, um projétil disparado da cos-
ta nordeste da Coreia do Norte 
caiu poucos segundos depois de 
ser lançado, afirmou uma auto-
ridade do Ministério da Defesa 
da Coreia do Sul, que falou sob 
condição de anonimato. Ainda 
não se sabe se o míssil caiu em 
terra ou no mar. À tarde, no ho-
rário local, outro Musudan foi 
lançado perto de Wonsan, mas 
também teria caído. Não há 
mais detalhes.

O Ministério de Relações Ex-
teriores da Coreia do Sul classi-

ficou os lançamentos como uma 
provocação e disse que tentará 
aumentar a pressão internacio-
nal sobre o país vizinho.

Os testes foram feitos em 
meio à insatisfação da Coreia 
do Norte com os exercícios mi-
litares realizados em conjunto 
entre a Coreia do Sul e os EUA, 
que considera o ensaio de uma 
invasão. O governo norte-co-
reano lançou muitos mísseis e 
artilharias no mar nos últimos 
meses em um aparente protes-
to contra os exercícios. 

Fracassa o lançamento de dois mísseis
COREIA DO NORTE

O líder supremo do Irã, 
Alí Jameneí, disse que os Es-
tados Unidos estão tentando 
“sabotar” o acordo nuclear 
firmado entre o Irã e diversos 
países e que Washington só se 
comprometeu “no papel”.

Durante um encontro 
com trabalhadores iranianos, 
Jameneí afirmou que, ape-
sar dos acordos nucleares, a 
“hostilidade” contra o Irã por 
parte de Israel e dos Estados 
Unidos continua “a colocar 
obstáculos” ao desenvolvi-
mento do país e que, por isso, 
“a desconfiança” em relação a 
Washington permanece, se-
gundo as notícias publicadas 
por jornais.

Jameneí referiu-se aos 
obstáculos que ainda impe-
dem os bancos iranianos de 
operar fora do país e, parti-
cularmente, à recusa das en-
tidades financeiras europeias 
trabalharem com o Irã, por 
medo de alegadas sanções dos 
Estados Unidos.

O líder iraniano acusou os 
Estados Unidos de impedirem 
o comércio internacional com 
o Irã, apesar dos acordos assi-
nados. “No papel, os america-
nos dizem que se pode traba-
lhar com o Irã”, mas “na prática 
agem de forma iranofóbica”; 
para impedir qualquer comér-
cio com o país, afirmou.

Na semana passada, após 
uma reunião com o ministro 
dos Negócios Estrangeiros ira-

niano em Nova Iorque, o secre-
tário de Estado dos EUA, John 
Kerry, afirmou que nenhum 
banco não norte-americano 
será autorizado a trabalhar 
com o país.

No início de abril, a vice-
-presidente da Comissão Eu-
ropeia, Federica Mogherini, 
visitou Teerã e afirmou que a 
União Europeia vai agir para 
que os bancos europeus traba-
lhem com o Irã, sem medo de 
represálias norte-americanas.

Mogherini reconheceu 
que o Irã deve ter os mercados 
financeiros mundiais abertos 
enquanto cumprir o acordo 
nuclear que foi assinado e que 
levou a sansões internacionais 
e da Organização das Nações 
Unidas - ONU.

Irã acusa a Casa Branca de
tentar sabotar acordo nuclear

 DENúNCIA DE DEsCUmpRImENTO

Da Agência Lusa  
Da Agência Lusa
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Capacitações e oficinas

Número de pequenos negócios cresceu 22,5% em 12 meses

Empreendedorismo
Mesmo neste período de 

instabilidade econômica, a 
força do empreendedorismo 
do paraibano é refletida no 
crescente número de peque-
nos negócios do Estado. De 
acordo com a Receita Federal, 
nos últimos 12 meses, os mi-
croempreendedores indivi-
duais (MEI) na Paraíba passa-
ram de 68.565 (abril de 2015) 
para 84.110 (abril de 2016), 
um crescimento de 22,5% em 
12 meses. Trabalhadores por 
conta própria, eles represen-
tam 66% dos negócios formais 
da Paraíba e movimentam a 
economia local, garantindo a 
diversas famílias oportunida-
des de geração de renda. 

Os microempreendedo-
res individuais integram cate-
goria de empresa que fatura, 
no máximo, R$ 60 mil por ano, 
e atua em diversos ramos de 
atividades, como ambulantes, 
artesãos, vendedores de rou-
pa, costureiras, cabeleireiros, 
pedreiros, eletricistas, jardi-
neiros e encanadores.  Segun-
do a Receita Federal, dos mais 
de 127 mil pequenos negócios 
no Estado, 84.110 são MEI.

A partir de segunda-feira 
(2), para orientar e capacitar 
estes empreendedores, o Se-
brae Paraíba promove cerca 
de 200 palestras e capacita-
ções, além de consultorias e 
orientações, em  39 municí-
pios do  Estado durante a 8ª 
Semana do Microempreende-
dor Individual (MEI).  Do Li-

toral ao Sertão, o evento, que é 
gratuito, vai levar informações 
sobre formalização, regulari-
dade fiscal e benefícios con-
quistados para os microem-
preendedores individuais, 
sobretudo em época de crise 
econômica e baixas nas ofertas 
dos postos de trabalho.

De acordo com a gerente 
da Unidade de Atendimento 
Individual do Sebrae Paraíba, 
Márcia Timótheo, durante 
semana de mobilização na-
cional, os empreendedores  
poderão buscar orientações 
para fortalecer seu empreen-
dimento ou mesmo começar 
um novo negócio. “Estamos 
na 8ª edição da Semana do 

MEI e este já é um evento con-
solidado no Estado. Oferece-
mos aos microempreendedo-
res individuais capacitações 
por meio de oficinas, levando 
oportunidades para o desen-
volvimento e crescimento de 
seus negócios. Os produtos e 
serviços do Sebrae ajudam o 
microempreendedor indivi-
dual a ser lucrativo e aumen-
tar a chance de sucesso como 
empresário”, disse.

Tendo em vista o atual 
cenário econômico do País, o 
evento traz fôlego àqueles que 
desejam iniciar seu próprio 
negócio, destaca a analista 
técnica do Sebrae Paraíba. “A 
curto prazo, a situação econô-

mica não vai mudar, portanto, 
se o empresário necessita ini-
ciar uma atividade ele pode 
se tornar um MEI legalizado 
e passar a ter CNPJ, o que fa-
cilitará a abertura de conta 
bancária, pedido de emprés-
timos e emissão de notas fis-
cais. Este ano teremos como 
foco principal o apoio na 
orientação do preenchimento 
da Declaração Anual de Fatu-
ramento, orientações para a 
conscientização da necessida-
de de redução da inadimplên-
cia da categoria e informações 
sobre a movimentação bancá-
ria com o acompanhamento 
da Receita Federal”, explicou 
Márcia Thimóteo.

FOTO: Sebrae/PB

Além das palestras com informações sobre as 
obrigações legais do MEI e a importância da for-
malização desses negócios, a Semana do MEI tam-
bém investe nas capacitações e oficinas SEI (Sebrae 
Empreendedor Individual), onde serão trabalhadas 
formas de transformar a crise econômica em oportu-
nidade de crescimento, a importância dos elementos 
que envolvem o processo de compras para assegurar 
os melhores resultados no negócio e como ampliar 
as vendas utilizando os componentes de marketing. 
Participam desta edição as cidades de João Pessoa, 
Bayeux, Cajazeiras, São José de Piranhas, Poço José 
de Moura, Campina Grande, Araruna, Cuité, Nova 
Floresta, Sossêgo, Picuí, Solânea, Dona Inês, Baraú-
na, Pedra Lavrada, Guarabira, Belém, Araçagi, Itapo-
ranga, Piancó, Coremas, Conceição, Monteiro, Sumé, 
São Sebastião do Umbuzeiro, São João do Tigre, 
Camalaú, Congo, Coxixola, Caraúbas, Serra Branca, 
Amparo, Ouro Velho, Prata, São José dos Cordeiros, 
Patos, Pombal, Sousa e Uiraúna.

Para participar das oficinas e palestras, basta le-
var, no dia do evento, 1kg de alimento não perecível.
Em João Pessoa, a programação será no Shopping 
Sul, no bairro dos Bancários, Zona Sul da cidade. No 
primeiro dia do evento (2), serão realizadas as ofici-
nas Visual de Loja (15h às 17h30) e Boas Práticas no 
Serviço de Alimentação (19h às 21h30).  Já no dia se-
guinte, o evento conta com as palestras A Legaliza-
ção do MEI (10h às 12h) e Atitudes Empreendedoras 
em Tempos de Crise (19h às 21h), além da oficina De-
claração Anual de Rendimentos do MEI (14h às 17h). 
A programação segue até o dia 7, com palestras e 
oficinas nas áreas de controle de finanças, vendas e 
formalização dos negócios.  Mais informações na pá-
gina do Sebrae Paraíba (http://www.sebraepb.com.
br) ou através dos contatos 3239-0416 e 3239-0779. 
Na cidade de Bayeux, o evento acontece na Avenida 
Liberdade, nº 3655, em frente à Prefeitura Munici-
pal. O destaque do primeiro dia do evento vai para 
a palestra Construindo um Negócio Sustentável, às 
18h30, com o diretor técnico do Sebrae Paraíba, Luiz 
Alberto Amorim. No segundo dia do evento, have-
rá as palestras Linhas de Crédito do SICOOB Litoral 
Paraibano (15h às 16h) e Declaração Anual dos Ren-
dimentos do MEI (16h às 17h). A programação con-
ta ainda com oficinas nas áreas de beleza, estética e 
gastronomia. Mais informações pelos contatos 2108-
1252 e 2108-1269. 

 A figura jurídica do MEI foi criada pela Lei Com-
plementar 128/08, que inseriu essa categoria empre-
sarial na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei 
Complementar 123/06). O MEI garante registro no 
CNPJ e vários benefícios, como comprar e vender com 
nota fiscal, o que proporciona melhores preços, ven-
das para governo, abrir conta em banco, ter acesso a 
crédito e apoio do Sebrae. Também assegura cober-
tura previdenciária como aposentadoria por idade e 
por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, 
pensão por morte e auxílio reclusão para a família.

Microempreendedores passaram de 68.565 para 84.110 em abril deste ano, diz a Receita Federal

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

Janielle Ventura
Especial para A União

Conforme boletim emi-
tido às 11h40 de ontem, 
213.690 declarações de Im-
posto de Renda Pessoa Física 
foram recebidas nos compu-
tadores da Receita Federal do 
Brasil, representando 0,98% 
do total recebido em nível na-
cional. Na Paraíba, a previsão 
é de recebimento de 290 mil  
declarações até as 23h59min-
59seg de hoje. Quem ainda 

não enviou, pode acessar o 
site da Receita Federal através 
do endereço idg.receita.fazen-
da.gov.br 

O contribuinte que per-
der o prazo estará sujeito a 
pagar uma multa de 1% ao 
mês de atraso, calculada so-
bre o total do imposto devido 
apurado na declaração, ainda 
que integralmente pago, sen-
do que o valor mínimo é de 
R$ 165,74 e o valor máximo 
é de 20% do imposto sobre 
a renda devido. Para aqueles 

que declararam seus impostos 
no início do prazo, sem erros 
ou inconsistências, receberão 
a restituição mais cedo, se a 
ela tiverem direito. Segundo 
a Receita, os valores começa-
rão a ser pagos no mês de ju-
nho, seguindo até dezembro. 
É obrigatório a declaração de 
pessoas físicas que receberam 
rendimentos tributáveis su-
jeitos ao ajuste na declaração, 
cuja soma anual foi superior 
a R$ 28.123,91; recebeu ren-
dimentos isentos, não tribu-

táveis ou tributados exclusi-
vamente na fonte, cuja soma 
foi superior a R$ 40 mil; teve 
ganho de capital na alienação 
de bens ou direitos sujeito 
à incidência do imposto, ou 
realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas. Tam-
bém é obrigatório os que op-
taram pela isenção do imposto 
sobre ganho de capital a partir 
de imóveis residenciais vendi-
dos, entre outros rendimentos 
obtidos em transações.

213.690 já entregaram a declaração de IR
RECEITA FEDERAL

 

ndo meio saudoso ou até com 
muitas saudades. Nisto sinto-me 
universal. Até sonhei com uma 
pessoa que não conheço e uma 

paisagem que desconheço. Ambas em Ma-
dras, na Índia.

Sinto saudades do sonho. Saudades 
dos que partiram em definitivo e de quem 
aqui permanece mas fica tão distante que 
parece estar em Reykjavik.

nnnnnnnnnn

Tenho saudades nas línguas percor-
ridas vez em quando por minha mente: in-
glês, francês, italiano, espanhol. “Longing”, 
“manque”, “rimpianto”, “añoranza”. Todas 
como saudade.

Não entendo bulhufas de alemão, mas 
sei que “Sehnsucht” significa saudade na 
pátria de Wim Wenders e Thomas Mann, 
esse filho de um alemão e uma brasileira. 
Saudade de quando li “A montanha mágica” 
e quando vi “Morte em Veneza” no cinema 

Memórias perdem 
sentido quando o 

amor é uma coisa nova
pelo olhar de Luchino Visconti, com o ator 
Dirk Bogarde insuperável como o composi-
tor Gustav von Aschenbach.

Enfim, dizer que saudade só existe em 
Português, intraduzível noutras línguas, é a 
maior lenda urbana lingüística de todos os 
tempos.

Talvez a origem dessa lenda - que 
professores cuidaram de disseminar, trans-
formando-a em tabu nas escolas desde a 
segunda ou terceira década do século 20 -, 
esteja no contexto etimológico de que essa 
palavra portuguesa não é aparentada às 
de outras línguas. Porém, é claro que este 
sentimento existe em toda a humanidade, 
sendo assim “saudade” traduzida para 
qualquer outra língua.

 
nnnnnnnnnn

O um tanto cronista aqui faz questão 
de lembrar que, como sutis diferenças, algu-
mas inperceptíveis, melancolia, nostalgia e 
saudade são sentimentos versáteis. 

Melancolia é uma tristeza causada por 
um passado perdido, mesmo recente. Nos-
talgia é o desejo de voltar a esse ou outro 
passado. Saudade é uma mistura disso tudo 
e até um tanto mais.

 

Poetas, o Photoshop é um fingidor?

A Como tenho saudades, escuto Sean Connery 
recitando ao som da beatliana “In my life”, com 
arranjo de George Martin: “...e essas memórias 
perdem o sentido quando eu penso em amor 
como uma coisa nova”.

“Ulisses” não é um livro difícil de ler. 
É tão fácil quanto escutar Frank Zappa e 
Arrigo Barnabé. O que não imagino é como 
seu autor, James Joyce, escreveria nesta 
Babel de imagens e sons, entre escadas 
rolantes dos shoppings, motos possantes, 
paredões de som no asfalto do Nordeste 
desfigurado e PCs de interferências inces-
santes.

Ainda lembrando Joyce, o retrato do 
artista quando jovem agora é digital. As 
mais avançadas câmeras digitais, japonesas, 
alemãs, americanas, ou não, compõem e 
formatam construções e desconstruções das 

pessoas e suas interatividades com amplas 
paisagens e fechados cenários.

Como produziriam Fernando Pessoa e 
Augusto dos Anjos neste universo em tran-
se? Poetas, o Photoshop é um fingidor? A 
mão que digita é a mesma que apedreja?

 
nnnnnnnnnn

Uma explicação para a postura quase 
igual entre Oriente e Ocidente: a elite da 
inclusão digital quer crescer como se seus 
integrantes fossem faraós do mundo virtual. 
Por enquanto, consegue. Até quando?
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A contratação será feita 
em caráter de urgência 
para cinco especialidades

A Prefeitura Municipal 
de Cabedelo (PMC) lançou 
edital para contratação 
temporária de médicos 
em caráter de urgência. A 
inscrição para o Processo 
Seletivo Simplificado tem 
o objetivo de contratação 
temporária de médicos nas 
seguintes especialidades: 
pediatra, neurologista, reu-
matologista e ginecologista 
obstetra. 

As inscrições aconte-
cerão entre os dias 2 a 13 
de maio, e podem ser fei-
tas na Secretaria de Saúde 
do município, localizada 
na Rua Duque de Caxias, 
Centro, das 8h às 14h. Es-

Ana Rachel Almeida
Especial para A UNIÃO

CnPi reforça a 
política indigenista

decreto permite 
nome social por LGBt

Aluna do mackenzie 
combate machismo

Especialista aponta 
falha evista íntima

santa Catarina tem 
1a neve do ano no País

O Conselho Nacional de Política 
Indigenista (CNPI) foi instalado nessa 
quarta-feira (27), com posse dos con-
selheiros indígenas, indigenistas e go-
vernamentais. O conselho é um órgão 
colegiado de caráter consultivo, res-
ponsável pela elaboração, acompanha-
mento e implementação de políticas 
públicas voltadas aos povos indígenas. 
Foi criado pelo Decreto nº 8.593/15. “É 
a primeira vez que criamos na admi-
nistração pública federal um grupo no 
qual os indígenas se fazem representar 
e podem se articular com todas as pas-
tas do Governo Federal.”

A presidente Dilma Rous-
seff assinou nesta quinta-feira, 
28, decreto que permite ao públi-
co LGBT do funcionalismo público 
federal usar o “nome social” nos 
crachás de trabalho. A medida é 
voltada especialmente para tra-
vestis e transsexuais dos qua-
dros civil e militar que preferem 
ser chamados por um prenome 
diferente do nome que consta 
de seu registro civil. Assim, um 
servidor masculino pode solicitar 
que seu crachá inclua, além de 
seu nome, um prenome femini-
no. A informação é do secretário 
especial de Direitos Humanos, 
Rogério Sottili. 

Cansadas de ouvir comentários 
machistas em sala de aula, um grupo 
de alunas de Arquitetura da Univer-
sidade Mackenzie espalhou na terça-
feira, 26, cartazes pela faculdade com 
frases preconceituosas que ouviram 
de professores. “Agora vamos expli-
car de novo, porque a sala tem muitas 
meninas” e “seu trabalho está ruim, 
você podia pelo menos ter vindo com 
uma saia mais curta”, foram algumas 
das frases que elas denunciam ter 
ouvido dos professores. Lela Brandão, 
aluna de Arquitetura e uma das fun-
dadoras do Coletivo Feminista Zaha, 
responsável pela ação, afirma que a 
intenção é alertar os professores que 
comentários machistas não serão 
mais tolerados. 

Está proibida a revista íntima 
de funcionárias e clientes mulhe-
res tanto em empresas privadas 
quanto em órgãos públicos. A Lei 
13.271, sancionada pela presi-
dente Dilma Rousseff, foi publicada 
na edição de 18 de abril do Diário 
Oficial da União. Em caso de des-
cumprimento da lei, a multa é de 
R$ 20 mil ao empregador e pode 
ser dobrada na reincidência. Mal o 
texto entrou em vigor e já é alvo de 
reprovações de especialistas. Fer-
nando Lima Bosi, advogado da área 
trabalhista do Rayes & Fagundes 
Advogados Associados, critica a lei 
por entender que, tecnicamente, foi 
mal redigida. 

A massa de ar frio que está 
sobre os estados de Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul trouxe neve e tem-
peraturas abaixo de 0ºC entre a noite 
de quarta-feira, 27, e a madrugada 
dessa quinta-feira, 28. No município 
de São Joaquim, na serra catarinense, 
os primeiros flocos de neve caíram 
por volta das 20h de quarta-feira na 
região central da cidade e também no 
interior. No entanto, o fenômeno de 
fraca intensidade não foi suficiente 
para se acumular nas ruas. No Rio 
Grande Sul, a madrugada foi de frio 
em várias regiões do Estado. 

tão sendo oferecidas 39 
vagas, sendo 20 para con-
tratação e 19 para cadas-
tro de reserva.

O Processo Seletivo 
Simplificado busca atender 
às necessidades que são de 
interesse público do muni-
cípio. O processo terá vali-
dade de 12 meses, a partir 
da data da homologação do 
resultado final. Essa data 
pode ser prorrogada no 
mesmo período, ficando a 
critério do município.

Vagas 
Estão sendo ofereci-

das 21 vagas para pediatra, 
sendo 10 para cadastro de 
reserva, seis para neurolo-
gista, três para cadastro de 
reserva. Seis vagas também 
para reumatologista, com 
três para reserva. E ainda 
6 para ginecologista obste-
tra, sendo 3 para cadastro.

Com a aproximação de dias mais 
frios e chuvosos na Paraíba, o Centro 
de Controle de Zoonoses e a Secreta-
ria de Meio Ambiente (Semam), aler-
tam a população para o aumento da 
proliferação do caramujo africano, 
molusco que é capaz de transmitir 
doenças graves aos seres humanos, 
como a meningite. Além disso, a ca-
rapaça do caramujo pode servir de 
criadouro para o Aedes aegypti, o 
mosquito causador da dengue, zika 
vírus e também da febre chikun-
gunya, bastante recorrente no Es-
tado. A população deve ficar atenta 
sobre os locais infestados pelo bi-
cho, os riscos que ele traz à saúde e 
saber qual a forma segura de reali-
zar a catação e eliminação.

sobrevivência
O caramujo africano sobrevi-

ve durante o ano todo em abrigos 
como terrenos sujos, restos de cons-
truções abandonadas e plantas, por 
serem ambientes úmidos e sombrios, 
adequados para a proliferação do 
bicho, principalmente durante os 
períodos de chuvas. 

O biólogo Flávio Roberto, do 
Centro de Zoonoses, recomenda que 
a população mantenha as áreas de 
suas casas limpas, livres de entulhos 
e vegetações que sirvam de abrigo 
para o molusco e de resíduos orgâ-
nicos, como restos de comidas e lixo, 
que podem servir de alimentos para 
o animal.

No bairro do Alto do Mateus, em 
João Pessoa, a população conta que é 
comum o caramujo africano aparecer 
em vários locais, como casas e esta-
belecimentos desocupados, em áreas 
em que há alguma vegetação e entu-
lhos jogados, como tijolos, madeiras 
e móveis descartados, ou mesmo em 
qualquer habitação com quintal e 
terrenos que contenham plantas.

Washington de Miranda, mora-
dor de um condomínio no bairro, 
explicou que durante os períodos 
mais frios, o bicho costuma andar 
inclusive pelas paredes dos blocos. 
“Acho que como aqui é próximo ao 

manguezal, constantemente eles 
aparecem e o pessoal que tem um 
pouco de conhecimento, recolhe, 
coloca em sacolas e descarta lá fora 
para o serviço de limpeza coletar. Já 
vimos em algumas reportagens que 
não deve pegar com as mãos, então 
tem que ter cuidado, porque têm 
crianças que brincam por aqui”.

Já a moradora de uma casa pró-
xima ao condomínio, Maria de Lour-
des, disse que no quintal dela e da 
vizinhança, também é frequente 
aparecer o caramujo durante todo o 
ano e que os moradores costumam 
jogar sal ou sabão para matar o ani-
mal. “Todos os dias limpo o meu 
quintal, mas tem uma casa lá vizinha 
que ta abandonada, aí os meninos 
pulam o muro e jogam sal ou sabão 
em pó. Daí eles morrem e as conchi-
nhas ficam lá”, comentou. Para ha-
ver o controle da espécie é necessá-
ria a catação do bicho, com as mãos 
protegidas por luvas descartáveis ou 
um saco plástico. Depois, afogar o 
caramujo em um balde ou qualquer 
outro recipiente, com uma solução 
de 20 litros de água e 200 gramas de 
sabão em pó por 30 minutos e em 
seguida enterrar a carapaça, para 
que não junte água e sirva de cria-
douro do mosquito da dengue. 

Contaminação
Sal de cozinha e venenos não são 

recomendados, porque contaminam 
a terra e podem envenenar animais 
domésticos. É possível também ape-
nas recolher o caramujo africano em 
um saquinho de lixo, sempre com as 
mãos protegidas, e acionar o serviço 
da Emlur para que faça a coleta e reali-
ze o procedimento de eliminação. A 
transmissão de doenças que podem 
causar infecção intestinal, meningi-
te e até a morte, acontece por meio 
do consumo de verduras, legumes 
e frutas mal lavadas e ingestão do 
próprio molusco infectado por ver-
mes. Ocorre também por meio do 
contato, ao tocar na concha ou pisar 
descalço em locais onde vive o ca-
ramujo. Isso ocorre devido o muco 
produzido pelo molusco, uma gos-
ma que recobre a concha e que fica 
no caminho por onde ele passa. 

Semam e Zoonoses alertam para 
ameaça do caramujo africano 

PERiGos dA CHUVA
A partir de ações de 

suporte 3Rs propostos no 
Plano de Gerenciamento de 
Resíduos: Reduzir, Reuti-
lizar, Reciclar referentes a 
coleta seletiva, o Hemocen-
tro da Paraíba vem promo-
vendo a inclusão social dos 
catadores de recicláveis da 
cidade, por meio do termo 
de compromisso estabele-
cido com a Associação dos 
Catadores de Recicláveis 
de João Pessoa (Ascare-JP).

Essa iniciativa, em que 
são doados mensalmen-
te os materiais recicláveis 
produzidos na unidade 
do hemocentro, contribui 
para a geração de renda de 
26 famílias de João Pessoa. 
São encaminhados por mês 
para a Ascare cerca de 240 kg 
de papelão, 130kg de plás-
tico e 60kg de vidro.

Para o responsável 
pelo Plano de Gerencia-
mento de Resíduos do He-
mocentro, Aderaldo Santa-
na, as ações já apresentam 
resultados.

 “O objetivo social de 
ajudar na geração de renda 
dos catadores vem sendo 
cumprido, além da garantia 
na qualidade da gestão de 

resíduos, e o compromis-
so com o meio ambiente”. 
Preocupada com o impacto 
causado pelos resíduos hos-
pitalares e os gastos decor-
rentes da administração dos 
detritos, a direção do hemo-
centro realizou alterações na 
forma de gerir os resíduos 
sólidos. “A mudança deu iní-
cio com a conscientização 
dos nossos funcionários, que 
passaram a compreender 
a importância do descarte 
correto, tanto para o meio 
ambiente, quanto para a so-
ciedade”, explica a diretora 
geral do hemocentro, Sandra 
Sobreira.

O Hemocentro da Pa-
raíba é uma das primeiras 
instituições nas unidades 
de saúde do Estado a co-
lher bons frutos com o novo 
modelo de gestão por meio 
do Plano de Gerenciamen-
to de Resíduos: Reduzir, 
Reutilizar, Reciclar. Com o 
reaproveitamento de ma-
teriais de expediente, mu-
dança na rotina de serviço, 
e a conscientização dos 
funcionários, o indicador 
dos primeiros meses de 
2016 já apresenta 93,5% 
de segregação correta.

Doação garante renda 
para 26 famílias em JP

inCLUsão soCiAL do HEmoCEntRo

Adrizzia Renata
Especial para A UNIÃO

A pessoa não deve pegar o caramujo com as mãos a fim de evitar o contágio de doenças graves

Foto: Edson Matos

Catador da Ascare carrega material produzido no Hemocentro

Foto: Divulgação Hemocentro
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Juro em março vai a 300,8%, o maior da série, diz BC

 Cheque especial
 
O juro do cheque espe-

cial atingiu em março a mar-
ca de 300,8% ao ano, a maior 
taxa média cobrada pelo se-
tor financeiro ao cliente des-
de que o Banco Central co-
meçou a coletar os dados, em 
julho de 1994, ano de início 
do Plano Real.

Em fevereiro, a taxa já ha-
via batido a marca de 293,9%, 
o maior porcentual da série, 
mas equivalente à primeira 
taxa apurada pela instituição. 
A taxa de juros do cheque es-
pecial só é superada no merca-
do pelos juros cobrados pelo 
rotativo do cartão de crédito.

O juro médio total co-
brado no cartão de crédito 
subiu 2,3 pontos porcentuais 
de fevereiro para março, con-
forme o Banco Central. Com 
a alta na margem, a taxa pas-
sou de 107,9% ao ano em fe-
vereiro para 110,2 % ao ano 
no mês passado. 

O juro do rotativo atingiu 
a marca de 449,1% ao ano em 
março ante 443,9% de feverei-
ro, uma elevação de 5,2 pontos 
porcentuais na margem. Man-

Célia Froufe 
e Bernardo Caram
Agência Estado

FOTO: Reprodução/Internet

Consumidor.gov.br 
apresenta soluções

Lucro do Bradesco 
vai a R$ 4,121 bi

Crise prejudica os 
planos da Petrobras

Índice de Confiança 
do Comércio cai 

Gerdau fala das 
dificuldades a Temer

Em menos de dois anos, 
a plataforma Consumidor.gov.br 
registrou mais de 290 mil atendi-
mentos de consumidores, com um 
índice médio de resolução de 80% 
dos problemas apontados. Ou seja, 
nada menos que oito em cada dez 
reclamações são resolvidas em sete 
dias. Para ampliar a importância de 
os benefícios do uso do serviço para 
a solução de conflitos de consumo 
está no ar a campanha “Conciliação? 
Tá na mão”. São peças produzidas 
para TV, internet, redes sociais e 
mídia exterior, veiculadas desde a 
última sexta-feira (22).

O Bradesco reportou lucro 
líquido contábil de R$ 4,121 bilhões 
no primeiro trimestre deste ano, cifra 
2,9% menor que a vista no mesmo in-
tervalo de 2015, de R$ 4,244 bilhões. 
Em relação aos três meses anteriores, 
quando ficou em R$ 4,353 bilhões, 
a retração foi ainda maior, de 5,3%. 
A carteira de crédito expandida do 
Bradesco, que considera avais e fian-
ças, fechou março com R$ 463,208 
bilhões, redução de 2,3% em relação 
ao saldo de dezembro, de R$ 474,027 
bilhões. Em um ano, quando somou 
R$ 463,305 bilhões, o saldo ficou 
estável.

O plano da Petrobras de vender 
US$ 15,1 bilhões em ativos até o fim 
deste ano pode falhar por motivos 
que independem da empresa, como 
a crise econômica e política no Brasil. 
“A redução sustentada dos preços do 
petróleo, as flutuações da taxa de 
câmbio, a deterioração das condições 
econômicas no Brasil e no mundo e 
a crise política interna, entre outros 
fatores, podem reduzir ou impedir 
oportunidades de vendas dos ativos 
ou afetar o preço de venda”, informa a 
Petrobras no relatório 20-F, divulgado 
nessa quinta-feira, 28, à Securities 
and Exchange Comission (SEC).

O Índice de Confiança do Co-
mércio, da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), caiu 0,5 ponto entre março 
e abril deste ano e chegou a 66,6 
pontos, em uma escala de 0 a 200 
pontos. A queda foi provocada pela 
menor confiança dos empresários 
do comércio no momento atual. O 
Índice da Situação Atual, que avalia 
a opinião dos empresários em 
relação ao presente, caiu 2,5 pon-
tos e chegou a 59,8 pontos, o valor 
mínimo da série histórica iniciada 
em 2007. A satisfação dos entre-
vistados com seus negócios recuou 
6,6 pontos.

Em encontro realizado com o 
vice-presidente da República, Michel 
Temer, nessa quinta-feira, 28, o 
empresário Jorge Gerdau ressaltou 
o atual quadro de dificuldades en-
frentado pelo setor de siderurgia. A 
reunião também foi acompanhada 
pelo presidente do Conselho Diretor 
do Aço Brasil, Benjamin Baptista, e do 
presidente-executivo do Instituto Aço 
Brasil, Marco Polo. “Não falamos (so-
bre o lançamento de um pacote para 
a área econômica). Falamos mais do 
quadro da siderurgia, que é de dificul-
dades da demanda e exportação”, 
disse Gerdau.

teve-se, portanto, como a mais 
alta da série histórica iniciada 
em março de 2011. Merece 
destaque a forte correção pro-
movida pelo BC no indicador 
de fevereiro. Na divulgação 
passada, a taxa daquele mês 
era de 447,5%. No caso do 
parcelado, ainda dentro de 
cartão de crédito, o juro caiu 
0,6 ponto de fevereiro para 
março, passando de 146,1% 
ao ano para 145,5% ao ano. 

Crédito livre
A taxa média de juros no 

crédito livre subiu de 50,6% ao 
ano em fevereiro para 50,9% 
ao ano em março. Em março 
de 2015, essa taxa estava em 
40,9% ao ano. Para pessoa fí-
sica, a taxa média de juros no 
crédito livre passou de 67,9% 
ao ano para 69,2% ao ano, de 
fevereiro para março, enquan-
to a para pessoa jurídica, por 
outro lado caiu de 31,9% ao 
ano para 31,0% ao ano no 
mesmo período. Para o cré-
dito pessoal, a taxa aumentou 
de 52,0% ao ano para 53,0%. 
Para veículos, os juros caíram 
de 27,6% ao ano para 27,0% 
de fevereiro para março. Em 
março de 2015 estava em 
24,7%. A queda no mês foi de 

0,6 ponto porcentual (pp) Em 
12 meses, a taxa apresenta 
alta de 2,3 pp e, no trimestre, 
de 1,0 pp.

A taxa média de juros no 
crédito total, que inclui tam-
bém as operações direciona-
das, acelerou de 31,8% ao 
ano em fevereiro para 32,0% 
ao ano em março. No terceiro 
mês de 2015 estava em 25,9%.

Média diária
A média diária de conces-

sões de crédito livre caiu 5,1% 
em março em relação a feve-
reiro, para R$ 11,9 bilhões. 

No crédito direciona-
do, a média avançou 19,5% 
na comparação mensal. Esse 
montante do crédito direcio-
nado somou R$ 1,3 bilhão no 
mês passado. Em março de 

2015 era de R$ 1,7 bilhão. Já 
no acumulado de 12 meses, 
houve queda de 1,7% e, no 
trimestre, de 7,5%.

Quando se junta o crédi-
to livre mais o direcionado, a 
redução é de 3,1% em março 
ante fevereiro, num total de 
R$ 13,2 bilhões. A média diária 
em março de 2015 era de R$ 
14,8 bilhões.

Taxa de juros do cheque especial só é superada pelos juros cobrados pelo rotativo do cartão de crédito

A Escola de Serviço 
Público do Estado da 
Paraíba (Espep) divul-
gou a programação do 
mês de maio. Ao todo, 
serão ofertadas 27 ca-
pacitações nas cidades 
de Alagoa Grande, João 
Pessoa e Sousa. Servido-
res públicos estaduais já 
podem fazer as inscri-
ções gratuitamente em 
cada município.

Nas cidades de Ala-
goa Grande e Sousa, 
serão ofertados cinco 
cursos em cada municí-
pio, e em João Pessoa, 
17 capacitações. A co-
ordenadora de cursos 
da Espep, Kátia Dorne-
las, afirmou que desde 
março a Espep conta 
com novos professores 
ministrantes, resultado 
do Processo de Seleção 
para Profissionais Técni-
co-Especializados reali-
zado pela instituição no 
início do ano.

Em Alagoa Grande, 
são ofertados os cursos 
de Qualidade no aten-
dimento ao público; 
Organização e admi-
nistração de eventos; 
Oratória: expressão ver-
bal e corporal; Distúr-
bios de aprendizagem 
na escola; Combate ao 
bullying no serviço pú-
blico. Em Sousa, as ca-
pacitações oferecidas 
são: Qualidade no aten-
dimento ao público; Re-
lações interpessoais e 
mediação de conflitos; 
Autismo na educação 
regular – aspectos pe-
dagógicos; Aspectos ge-
rais sobre licitação; polí-

ticas de enfrentamento 
às drogas. Em ambos 
os municípios, as capa-
citações acontecem aos 
sábados, pela manhã e 
tarde, com carga horá-
ria de 20h. 

Em João Pessoa, 
os servidores poderão 
escolher entre Rela-
ções interpessoais e 
mediação de conflitos; 
Redação oficial; Con-
tratos e convênios na 
administração pública; 
Planilha de formação 
de preços e terceiriza-
ção de bens e serviços 
nas contratações públi-
cas; Informática básica: 
Windows/Word; Políti-
cas de enfrentamento 
às drogas; Formação 
de líderes com equipes 
eficazes; Distúrbios de 
aprendizagem na es-
cola; Formação de ins-
trutores; Metodologia 
da pesquisa científica; 
Introdução ao Corel 
Draw; Técnica de arqui-
vamento e gerencia-
mento documental.

E, ainda, Direção de-
fensiva e evasiva – Módu-
lo II (motos); Sistema pú-
blico de saúde no Brasil; 
Qualidade no atendimen-
to ao público; Conceitos 
básicos de pregão; e mais 
um curso de Informática 
básica: Windows/Word, 
em um diferente horá-
rio. Em Alagoa Grande, 
os interessados devem se 
dirigir ao Centro de For-
mação e Treinamento de 
Professores, na Rua Rui 
Barbosa, S/N, Centro. Te-
lefones: (83) 3273-2995 e 
(83) 9-9101-9592. 

Estado oferta 27 cursos 
a servidores estaduais

CAPACITAÇÃO

Daniel Mello 
Repórter da Agência Brasil

O Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-M) registrou em 
abril alta de 10,63% no acu-
mulado dos últimos 12 meses. 
Porém, em relação a março, 
quando houve aumento de 
0,51%, o índice de inflação, 
medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), perdeu força, fi-
cando em 0,33% em abril. No 
acumulado de 2016, a alta é 
de 3,30%. O índice é usado no 
reajuste dos contratos de alu-
guel. No Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, um dos com-
ponentes do IGP-M, o percen-
tual caiu de 0,44% em março 

para 0,29% em abril. No acu-
mulado dos últimos 12 meses, 
a alta é de 11,78%. Neste mês, 
a queda foi influenciada pelo 
recuo no subgrupo alimen-
tos in natura, que, em março, 
havia variado 10,08% e, em 
abril, fechou em 2,29%. Os 
materiais e componentes para 
manufatura tinham acusado 
queda de -1,40% em março, e, 
em abril, retração de -1,69%.

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) também 
desacelerou de 0,58% em 
março para 0,39%. O grupo 
alimentação teve o principal 
recuo: de 1,12% em março 
para 0,85% em abril. Os gas-
tos com habitação tinham de-

flação de -0,06% em março e 
foram para -0,28% em abril. 
No grupo comunicação, os 
preços tiveram alta de 1,13% 
no mês passado, contra 0,18% 
em abril. Em 12 meses, o IPC 
teve alta de 9,12%.

O Índice Nacional de Cus-
to da Construção (INCC) ficou, 
em abril, em 0,41%, contra 
os 0,79% de março. O custo 
da mão de obra teve alta de 
1,16% no mês passado, en-
quanto em abril a variação 
ficou em 0,52%. Os preços re-
lacionados a materiais, equi-
pamentos e serviços subiram 
0,38% em março e 0,29% em 
abril. Nos últimos 12 meses, 
o INCC variou 7,05%.

Antonio Pita
Agência Estado

 O consumo de energia no 
País recuou 4,2% no primeiro 
trimestre de 2016 em com-
paração com o mesmo perí-
odo do último ano. De acordo 
com balanço da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), o 
consumo em março somou 
39.162 GWH, uma queda 
de 1,5% em comparação ao 
mesmo mês do último ano. O 
principal recuo registrado no 
consumo de energia se deu no 
segmento industrial, que teve 
queda de 7,5% no trimestre. 
Em 2015, o indicador já ha-
via registrado recuo de 4,1% 

ante o primeiro trimestre 
de 2014. As regiões Sudeste 
(8,7%) e Nordeste (12,8%) 
registraram as piores retra-
ções no consumo de energia 
pelas indústrias no primeiro 
trimestre. Os segmentos que 
tiveram a maior depreciação 
foram Metalurgia (6,9%) e 
Extração de Minerais Metá-
licos (19,1%), em função da 
demanda de aço enfraquecida 
no mercado internacional.

O consumo residencial 
também registrou queda no 
trimestre, de 2,5%. Ao todo, 
já são quatro trimestres se-
guidos de baixa no consumo 
residencial - marca inédita, de 
acordo com a EPE. Em março, 

entretanto, o consumo nas 
residências subiu 1,5%, inter-
rompendo uma sequência de 
recuos mensais no consumo 
de energia verificado desde 
maio de 2015. 

De acordo com o levan-
tamento da EPE, a alta se deu 
devido às altas temperaturas 
registradas no mês. Apenas a 
região Sul (-1,1%) e a região 
Sudeste (-0,5%) registraram 
recuo no consumo mensal. No 
Centro-Oeste e no Nordeste 
houve alta de 6,5% e 4,8% no 
consumo mensal em março, 
em função do menor volume 
de chuvas e o clima seco, que 
contribuiu para elevar o calor 
das regiões.

IGP-M já acumula alta de 
10,63% em abril, diz a FGV

Consumo no 1º trimestre recua 
4,2% ante igual período de 2015

CONTRATOS DE ALUGUEL

ENERGIA ELÉTRICA
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
   O Detran/PB, pelo segundo ano consecutivo,  abre hoje a campanha Maio 
Amarelo com o objetivo de alertar e tornar o trânsito mais seguro por meio da 
educação e da conscientização.

FOTO: Goretti Zenaide

Gabriela Gama e sua festejada avó, Miriam Chianca Gama

   Patrícia e Gerardo Rabello anunciando para o dia 20 de agosto a festa de 
quinze anos da caçula Beatriz. 

“Numa casa portuguesa com certeza” as amigas Roberta Aquino, Marilene Sá, Diana Porto, a 
aniversariante Miriam Gama, Selda Falcone, a garçonete da Casa do Bacalhau e Fernanda Porto

FOTO: Goretti Zenaide

Dois Pontos

  Nas passarelas do São Paulo 
Fashion Week a Paraíba esteve presente 
no desfile do estilista João Pimenta apre-
sentado ontem na Bienal de São Paulo.
  Graças a parceria do estilista com 
a empresária Francisca Vieira, da Natural 
Cotton Collor, onde ele colocou peças do 
algodão colorido da Paraíba.

“Mede-se o fracasso 
de um ser humano pelo 
grau de maldade, bem 
como o seu sucesso pela 
prática do bem”

“Sinta prazer na maldade, 
tenha desvio de personalidade 
e caráter duvidoso. Mas 
por favor não usa bota com 
moletom!”

HIDERALDO MONTENEGRO RENATA VILELLA

Engenheiro Eduardo Chian-
ca Rocha, desembargador 
federal Afrânio Neves de 
Melo, advogado Manoel 
Barros Cruz, empresários 
Manoel Pereira Neto, Wil-
son Leite Chaves, Glerys-
ton de Medeiros e José 
Marcos de Lima, Jeová 
Colaço Filho, Alberto e 
Adriana Fernandes.

Parabéns

Maristela Mendonça, Miriam Chianca Gama, Graça Lima e Olímpia Cunha

FOTO: Dalva Rocha

Conferência
OS DIRETORES da 

Cultura Inglesa de João 
Pessoa, David e Andrew 
Barlow estão em Uber-
lândia-MG, participando 
da Conferência Nacional 
das Culturas Inglesas do 
Brasil. O evento acon-
tece até domingo no 
Centro de Convenções 
do Mercure Plaza Ho-
tel, com o propósito de 
aperfeiçoar ainda mais 
os serviços daquela uni-
dade de ensino.

Festejos
ALEGRIA e 

muita música mar-
caram a comemora-
ção do aniversário 
da grande dama 
Miriam Gama, rea-
lizada na última 
quarta-feira no 
restaurante Casa 
do Bacalhau, em 
Manaíra.

O encontro re-
uniu amigas leais da 
aniversariante, com 
direito a música da 
cantora Glória, com 
muita “canjas” musi-
cais de Cecília Miran-
da e Selma Dias.

Algodão da Paraíba
A PARAÍBA estará participando a partir desta segun-

da-feira de dois dos maiores eventos mundiais do setor 
algodoeiro na cidade de Goiânia, GO: a 6a edição da World 
Cotton Research Conference e a Biennial Conferenced of 
the International Cotton Genome Initiative.

O diretor técnico da Emater, Vlaminck Paiva Saraiva vai 
apresentar no evento o Projeto Algodão Paraíba a convite 
da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura e da Agência Brasileira de Cooperação, ligada 
ao Itamarati, do Ministério das Relações Exteriores. 

   A KLA Educação Empresarial de João Pessoa promove hoje a palestra “O Poder 
do Lucro no Mundo dos Negócios”, ministrada pelo fundador do grupo, Edilson Lopes. 
Será a partir das 9h no auditório do Atlântico Praia Hotel.

La Nuit

O JORNALISTA 
Kubitschek Pinheiro 
e sua mulher Fran-
cis serão presenças 
cintilantes na festa 
“La Nuit”, que aconte-
ce amanhã no Caesar 
Park Ipanema, no Rio 
de Janeiro.

O evento vip, 
criado pela rede de 
hotéis Sofitel, terá 
show exclusivo de 
Jorge Ben Jor, além da 
presença de Paola de 
Orleans e Bragança 
assumindo as pick
-ups, ao lado dos DJs 
franceses Gringo da 
Parada, Might Mezz & 
Greem e Cult Killer.

Homenagens a acadêmicos
O PRESIDENTE da Academia Paraibana de Letras, 

Damião Ramos Cavalcanti, foi em comitiva ontem para 
Caiçara, para inaugurar a aposição de placa com a biografia 
do acadêmico e professor José Jackson Carneiro Carvalho, 
filho daquela cidade.

A ideia do professor Damião é homenagear todos os 
acadêmicos da APL nas cidades onde nasceram,  já tendo 
iniciado o projeto com o acadêmico José Rafael de Menezes 
no município de Monteiro.

FOTO: Dalva Rocha

Selma Dias, Bebeta e Cecília Miranda deram show de interpretação 
musical na Casa do Bacalhau

Cambada no Espaço
A EDIÇÃO deste mês de abril do Projeto “Cambada” 

apresenta Chico Correa & Electronic Band, com músicas 
eletrônicas que vão do jazz ao cancioneiro nordestino.

O evento, promovido pela Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba, acontece hoje às 20h30, na Sala de Concertos 
“Maestro José Siqueira”, no Espaço Cultural José LIns do 
Rego, com ingressos a R$ 10 inteira e R$ 5 meia.

Diálogo com o governo
AS CIDADES de Água Branca, Itaporanga, Patos e 

Sumé, recebem a partir de hoje o governador Ricardo 
Coutinho e auxiliares para a realização do terceiro 
bloco de audiências públicas regionais do Orçamento 
Democrático. Esse diálogo direto do governo com os 
paraibanos é para elegerem as três prioridades de in-
vestimentos para 2017.

   A Secretaria de Estado da Educação prorrogou as inscrições para os prêmios 
Escola de Valor e Mestres da Educação atá a próxima quarta-feira. 

   Na programação do Cinespaço Mag Shopping as estreias da semana ficaram por 
conta dos filmes “Capitão América: Guerra Civil” e “Truman”. Para a próxima terça-feira, 
o Festival Ópera na Tela vai reexibir a imperdível peça “A Flauta Mágica”, do compositor 
Wolfgang Amadeus Mozart.
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Ginasta de 16 anos é a 
esperança de medalha 
para o País nos Jogos

COPA DO NORDESTE

Raposa lamenta derrota em PE
Vitória de 2 a 1 para o 
Santa Cruz no primeiro 
jogo foi muito contestada

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de abril de 2016

MP dá prazo até dia 10 para prefeituras cumprirem normas
As prefeituras que ad-

ministram os estádios de 
futebol que sediarão jo-
gos da Segunda Divisão do 
Campeonato Paraibano de 
Futebol 2016 terão um pra-
zo até o próximo dia 10 de 
maio para encaminhamen-
to de ofícios confirmando 
que consentirão a utiliza-
ção desses equipamentos 
esportivos, cumprindo to-
das as recomendações e 
laudos de segurança.

Os ofícios terão que 
ser remetidos à Comissão 
Permanente de Prevenção 
e Combate à Violência nos 
Estádios, coordenado pelo 
Ministério Público da Para-
íba (MPPB), por meio do 2º 
subprocurador-geral de Jus-
tiça, Valberto Cosme de Lira. 
As prefeituras têm que cum-

prir as recomendações com 
relação aos laudos elabora-
dos de segurança (da Polícia 
Militar; de Prevenção e Com-
bate a Incêndio; e do Corpo 
de Bombeiros) e de condi-
ções sanitárias e de higiene 
(da Vigilância Sanitária).

O prazo até o dia 10 de 
maio foi estabelecido em reu-
nião realizada na manhã da 
última quarta-feira na sede do 
MPPB em João Pessoa, com 
o presidente da Federação 
Paraibana de Futebol (FPF), 
Amadeu Rodrigues da Silva; o 
representante do Conselho Re-
gional de Engenharia e Agro-
nomia da Paraíba (Crea-PB), 
Corjesu Paiva dos Santos; e 
representantes dos 13 clubes 
de futebol que disputarão a Se-
gunda Divisão do Campeonato 
Paraibano de 2016.

Vão disputar a chamada 
“segundona” os seguintes 
clubes paraibanos: Despor-
tiva Guarabira (Guarabira), 
Picuiense (Picuí), Cruzeiro 
(Itaporanga), Femar (João 
Pessoa), Serrano (Campi-
na Grande), Internacional 
(João Pessoa), Lucena (Lu-
cena), Miramar (Cabedelo), 
Nacional (Patos), Nacional 
(Pombal), Sabugy (Santa Lu-
zia), Spartax (João Pessoa) e 
Sport (Campina Grande).

“Após o recebimento 
desses ofícios, vamos, com 
muita antecedência,  explicar 
as exigências para cada um 
dos laudos”, antecipa o pro-
curador de Justiça Valberto 
Lira, ressaltando: “Isso vai 
evitar que a Polícia Militar e 
o Corpo de Bombeiros reali-
zem várias visitas”.

2a DIVISÃO

Fotos: Divulgação

Reunião no Ministério Público contou com a presença de clubes que disputarão a Segundona

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O presidente do 
Tribunal de Justiça 
Desportiva de Fute-
bol da Paraíba (TRJ-
DF-PB), Lionaldo dos 
Santos Silva, garantiu 
ontem que, somente 
no dia de hoje é que 
se pronunciará sobre 
o pedido de liminar 
impetrado em manda-
do de segurança pelo 
Treze Futebol Clube, 
contra possíveis irre-
gularidades no Profut 
(Profissionalização do 
Futebol), praticadas 
pelo Campinense Clu-
be no Campeonato 
Paraibano deste ano. 
O Galo da Borborema 
pede que a Federação 
Paraibana de Futebol 
suspenda a partida en-
tre Campinense x CSP, 
pelas semifinais do Es-
tadual 2016, marcada 
para o próximo dia 8, 
no Estádio Amigão, 
em Campina Grande.

No mandado de 
garantia impetrado na 
tarde da última quar-
ta-feira, no Tribunal 
de Justiça Desportiva 

de Futebol da Paraíba, 
o Treze alega que o 
Campinense disputou 
toda o Campeonato 
Paraibano sem apre-
sentar as certidões ne-
gativas, uma exigên-
cia da Confederação 
Brasileira de Futebol, 
dentro da lei do Pro-
fut, sancionado pelo 
Governo Federal.

Lionaldo dos San-
tos afirmou ontem 
que o pedido do Galo 
da Borborema merece 
uma análise mais pro-
funda e que levou o 
processo para ser estu-
dado em sua residên-
cia. “Nesta sexta-feira 
me pronunciarei sobre 
o pedido”, disse o pre-
sidente do Tribunal.

Caso a liminar 
pleiteada seja aten-
dida, o Campinense 
Clube, que disputa a 
Copa do Brasil, Copa 
do Nordeste e Cam-
peonato Paraibano 
estaria impedido de 
continuação nestas 
competições. O Tre-
ze pleiteia também a 
vaga da Raposa nas se-
mifinais do Paraibano 
da temporada. 

treze vai à Justiça 
contra o Campinense

TOMAR VAGA

Lionaldo, presidente do TJDF-PB decide pedido hoje

As duas equipes voltam a se enfrentar agora no próximo domingo, em Campina Grande

Um dia após a derrota 
na primeira partida das finais 
da Copa do Nordeste, por 2 a 
1 para o Santa Cruz, no Arru-
dão, em Recife, os jogadores 
do Campinense se reapresen-
taram ontem à tarde, no Rena-
tão. O sentimento era de dever 
cumprido, mas também de 
lamentação por ter levado um 
gol já nos acréscimos, num va-
cilo na marcação.

“Foi um resultado injusto, 
porque a gente dominou o se-
gundo tempo quase todo. Eu 
fiz poucas defesas. Infelizmen-
te aconteceu esse segundo gol 
deles, ali no final do jogo, mas, 
pela boa partida que fizemos, 
o resultado não foi justo. Agora 
é trabalhar e ter a certeza que 
no domingo nós vamos contar 
com a casa cheia, para tentar 
conquistar esse título, disse 
confiante o goleiro Gledson .

Outro que concorda com 
o goleiro é o zagueiro Tiago 
Salas, que teve uma grande 
atuação na última quarta-fei-
ra, marcando inclusive o gol 
do Campinense na partida. “ A 
gente demonstrou que pode 
jogar de igual para igual com o 
Santa Cruz, e o resultado mais 
justo seria o empate. Mas va-
mos esquecer isto. E vamos 
jogar em casa, com a certeza 
de que esse gol marcado lá no 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Arrudão foi importante. Temos 
totais condições de conquistar 
o título”, afirmou o zagueiro da 
equipe rubro-negra.

Para Francisco Diá, a equi-
pe fez um grande jogo, e o gol 
nos acréscimos poderia ser de 
qualquer uma das duas equi-
pes. “Nós colocamos o time 
mais ofensivo na segunda eta-
pa, e o jogo estava aberto, com 
os dois times atacando. Eles 
fizeram o gol, como também 
poderíamos ter feito. Não tem 
nada decidido ainda. Jogamos 
apenas 90 minutos de uma 
decisão de 180. Está tudo em 
aberto, podemos vencer aqui e 
conquistar o título”, disse o téc-
nico Diá.

O treinador acha que o 

time chegará nesta final em 
condições bem melhores do 
que chegou nas semifinais con-
tra o Sport. “Naquela oportuni-
dade, a vitória por 1 a 0 levaria 
o jogo para os pênaltis, e foi o 
que aconteceu. Agora, este pla-
car nos dar um título, porque 
fizemos gol na casa do adversá-
rio”, argumentou.

Sobre o apoio do torce-
dor, e o fato de jogar em casa, 
Diá não esconde que é uma 
grande vantagem. “Nosso tor-
cedor tem que lotar o Amigão 
e empurrar nosso time contra 
o adversário, assim como fez a 
torcida do Santa Cruz lá. Nós 
contamos com este apoio, 
que será fundamental para 
conseguirmos uma vitória, e 

consequentemente, o título.
Hoje à tarde, Francisco Diá 

comandará um treino secreto 
no Amigão, local da partida de 
domingo. Neste treino, ele es-
pera ensaiar algumas jogadas 
e variações táticas, para tentar 
surpreender o Santa Cruz. Sem 
nenhum jogador entregue ao 
Departamento Médico, nem 
suspenso, o Campinense vai 
para o jogo com a força máxima. 
A Raposa precisa vencer por 1 a 
0, ou por dois gols de diferença, 
para ficar com o título. Se a par-
tida terminar em 2 a 1, o título 
será decidido nos pênaltis. O 
empate, e até mesmo uma vitó-
ria do Rubro-Negro, por um gol 
de diferença, tomando gol, dará 
o título ao Santa Cruz.

O Campeonato Paraiba-
no de Futebol 2016 chegou 
ao fim para quatro clubes. Na 
última quarta-feira terminou 
o quadrangular da morte, dis-
putado pelas equipes que não 
conseguiram se classificar para 
a segunda fase da competição. 
Em jogo estava a disputa para 
permanecer na Primeira Divi-
são do próximo ano. Auto Es-
porte e Atlético ficaram com as 
duas vagas, enquanto que San-
ta Cruz e Esporte foram rebai-
xados para a Segunda Divisão 
em 2017.

A rodada final do qua-
drangular da morte teve dois 
jogos. No Estádio Almeidão, 

em João Pessoa, o Auto Espor-
te garantiu a vaga e a primeira 
colocação com uma vitória de 
1 a 0 sobre o Atlético. O Clube 
do Povo chegou a 13 pontos, 
nos seis jogos disputados. O 
Atlético, com a derrota, ficou 
com a segunda vaga, com 12 
pontos. Já no Estádio José Ca-
valcanti, em Patos, o Esporte 
voltou a perder, desta vez para 
Santa Cruz de Santa Rita, pelo 
mesmo placar, 1 a 0. Com este 
resultado, o Santa Cruz termi-
nou na terceira colocação com 
10 pontos e o Esporte termi-
nou na lanterna, sem nenhum 
ponto, perdendo todos os seis 
jogos disputados.

Após a vitória sobre o 
Atlético, o técnico do Auto Es-
porte se mostrou aliviado por 
deixar o clube onde encontrou, 
na Primeira Divisão. Ele até 
admitiu algumas falhas que co-
meteu ao longo da competição. 
Ele não quis revelar os nomes 
de jogadores, mas reconhece 
que fez mal em contratá-los. 

“Nós cometemos alguns 
erros, principalmente em al-
gumas contratações, que não 
encaixaram dentro daquele 
nosso perfil. Mas acredito que  
faria mais, daria mais, agiria 
mais com a razão do que com 
o coração”, disse.

O lado da alegria de Ín-

dio, contrasta com a tristeza 
de Ramiro Sousa, técnico do 
Santa Cruz, que ganhou mas 
não levou, e viu seu time ser 
rebaixado, após a vitória sobre 
o Esporte. 

“Os jogadores estão de pa-
rabéns, mas, convenhamos, che-
gar um atleta a ligar para nós e 
dizer que não se alimentou para 
jogar ou treinar é complicado. 
Além disso, não tivemos condi-
ções de treinar os dois períodos, 
porque o clube não deu essas 
condições. Mas acabou. Cabe 
agora às pessoas refletirem, aju-
darem mais, porque sem ajuda 
não se chega a lugar nenhum”, 
desabafou Ramiro.

Auto e Atlético se mantêm na 1a Divisão
CAMPEONATO PARAIBANO
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Ginasta de 16 anos é esperança 
de medalha nos Jogos Olímpicos
Rebeca Andrade ajudou 
equipe brasileira a garantir 
vaga olímpica em Mundial

Troféu mais almejado do Paraibano Profissional da 
Primeira Divisão de 2016 sendo compartilhado pelos 
quatro times: Botafogo, CSP, Sousa e Campinense. 
Quem ficará com ele? Semifinais começam domingo. 
No meio de semana, na sede da Federação Paraibana 
de Futebol, representantes das equipes finalistas 
discutiram os rumos das finais do Estadual e, na oca-
sião, posaram para as fotografias ao lado do troféu 
de campeão. Audacioso, Aldeone Abrantes, presidente 
do Sousa disse que o mesmo vai para a sua galeria. 
Será? Pensamento idêntico tem os demais.

De quem será?

Antes tarde 
do que nunca

A derrota de 2 a 1 do Campinense Clube para o 
Santa Cruz de Recife, na última quarta-feira, na primeira 
partida decisiva da Copa do Nordeste pode ter sido um 
recado para os comandados do técnico raposeiro Fran-
cisco Diá. É que, o resultado negativo pode ter vindo no 
momento em que o time poderia perder. Tem ainda uma 
luz no fim do túnel, ou seja, os 90 minutos finais de uma 
decisão que começou na quarta-feira (27) e se encerra 
no próximo domingo, dia 10.

Trocando em miúdos, o Campinense Clube perdeu 
no momento em que poderia perder. Um placar magro de 
1 a 0 dá ao campeão paraibano o direito de conquistar 
pela segunda vez a Copa do Nordeste. Vai mais além: en-
tra para o história do futebol paraibano como o primeiro 
clube a disputar uma Copa Sul-Americana, haja vista 
que o campeão da Copa do Nordeste assegura vaga na 
competição internacional.

Quem acompanhou na noite da última quarta-feira 
os primeiros 90 minutos da decisão entre Santa Cruz x 
Campinense Clube, viu o time paraibano decisivo. Organi-
zado, melhor estruturado e preparado. Os comandados 
de Francisco Diá não estão para brincadeira. Afinal, a 
Raposa está cada vez mais feroz.

Tem sido assim no Paraibano, no Nordestão e 
também na Copa do Brasil. Há muito tempo que não 
víamos no Campinense Clube uma equipe bem montada 
e determinada. Está apenas a uma partida para a con-
sagração. Diá pode ser eternizado no futebol paraibano 
como precursor do fato inédito da Paraíba ir para uma 
Copa Sul-Americana.

Não vejo tanta dificuldade assim. Com a força de 
sua torcida, o incentivo de todos os paraibanos e o bom 
futebol que tem a apresentar, o Campinense Clube vai 
se sagrar bicampão domingo da Copa do Nordeste. 

O tiro saiu pela colatra. 
Além de perder a vaga na 
final para o Vasco por 2 a 0, 
o Rubro-Negro foi ironizado 
pela falta de conduta em 
relação a dezenas de crian-
ças que queriam entrar no 
gramado com os atletas.

Flamengo-RJ II

O Ministério Público, a Federação Paraibana de Futebol, clubes 
interessados e órgãos de segurança pública nos estádios 
saíram na frente e já começaram a discutir os rumos do 
Campeonato Paraibano de Profissionais da Segunda Divisão. 
Reunião na Procuradoria Geral do Estado, na última quarta-
feira, analisou de forma precoce, a participação dos times. 
Todos querem evitar surpresas de última hora, principalmente 
no que diz respeito a interdição de estádios. 

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Pegou mal a atitude do 
capitão do Flamengo-RJ, 
Wallace, em fincar a ban-
deira do clube no centro 
do gramado da Arena 
Pantanal, em Manaus, no 
último domingo, no jogo 
contra o Vasco-RJ.

Flamengo-RJ

Segunda Divisão

Rebeca Andrade tem 
apenas 16 anos e será uma 
das peças fundamentais da 
equipe brasileira de ginásti-
ca artística nos Jogos Olím-
picos do Rio de Janeiro, em 
agosto. Sua habilidade nas 
barras paralelas assimétri-
cas é um trunfo importante 
para o Brasil, que nunca teve 
muito sucesso no aparelho. 
Sem ela, o time nacional não 

conseguiu a classificação 
olímpica durante o Mundial 
de Glasgow (ESC) no ano 
passado e precisou do even-
to-teste na semana passada 
para assegurar a vaga.

Mas se hoje Rebeca é pre-
sença certa na Olimpíada e 
candidata a fazer final no apa-
relho, tudo se deve a sua per-
sistência e força de vontade.

Em julho do ano passa-
do, durante um treinamento, 
ela sofreu a ruptura de liga-
mento cruzado anterior do 
joelho direito e precisou ser 
submetida a uma cirurgia. 

Ficou fora dos Jogos Pan-A-
mericanos de Toronto (CAN) 
e do Mundial. Pensou até 
mesmo que teria de encerrar 
a carreira de maneira bas-
tante precoce.

“Por alguns momentos 
eu achava que não consegui-
ria voltar. Agora estou aqui, 
mesmo ainda sentindo dor, 
porque todo mundo sente, 
é normal. Quando faço uma 
chegada ruim ainda dói um 
pouco”, afirmou a brasileira 
após ganhar a medalha de 
bronze nas barras paralelas 
no evento-teste do Rio.

Esta foi apenas a sua 
terceira competição após o 
retorno de lesão. Antes havia 
sido oitava colocada no Tro-
féu Cidade de Jesolo (ITA) 
e conquistado a medalha 
de prata na etapa de Doha 
(QAT) da Copa do Mundo.

“É muito importante 
conseguir esses resultados, 
porque você começa a acre-
ditar em você. Espero que na 
Olimpíada eu consiga dificul-
tar minhas séries. Quero uma 
medalha no individual geral, 
não importa o lugar. Eu treino 
muito para isso”, afirmou.

A habilidade de Rebeca nas barras paralelas assimétricas é um trunfo importante para o Brasil, que nunca teve muito sucesso

Lewis Hamilton, que na temporada passada vivia fase positiva, atualmente está em situação  dramática

Rússia recebe Mundial de Fórmula 1
A F1 desembarca neste fim 

de semana para a quarta etapa 
da agitada temporada que vive 
em 2016. Apenas 28 sema-
nas depois da última visita, o 
Mundial volta à Rússia, em um 
cenário bem diferente daquele 
visto no ano passado, quando a 
Mercedes conquistou o título e 
Lewis Hamilton vinha em uma 
fase mágica. Agora, a situação é 
completamente diferente.

 Desde que conquistou o 
tricampeão em 2015, no mês 
de outubro, Hamilton não subiu 
mais alto do pódio e somente 
uma pessoa tem frequentado a 
posição de honra desde então: 
Nico Rosberg, para desespe-
rado do colega de Mercedes. O 
alemão venceu as três primei-
ras corridas do campeonato 
em uma série de seis triunfos 
consecutivos — a marca ainda 
o colocou como o quarto pilo-
to da história a conseguir uma 
sequência de seis vitórias. E a 
fase dos dois pilotos da equipe 
prateada vem estampada na 
classificação: 75 a 39 para o fi-

NO DOMINGO

Países vestem as cores do Brasil
Os Jogos Olímpicos do Bra-

sil estão chegando e, a menos 
de 100 dias para a cerimônia 
de abertura no Maracanã, 13 ci-
dades ao redor do mundo acio-
naram a contagem regressiva. 
Como homenagem ao evento, 
estão iluminados, desde a noi-
te da última  quarta-feira, mo-
numentos e edifícios icônicos 
em Atenas, Atlanta, Budapeste, 
Buenos Aires, Cidade do Mé-
xico, Doha, Joanesburgo, Lon-
dres, Roma, Seul, Tóquio, Brasí-
lia e Rio de Janeiro.

A ação é uma iniciativa 
do Ministério das Relações Ex-
teriores e sua rede de postos, 
com apoio da Secretaria de 
Comunicação Social (Secom) 

da Presidência da República, 
do Ministério do Esporte, da 
Prefeitura do Rio de Janeiro e 
da Embratur.

Palco da primeira edição 
dos Jogos Olímpicos da Era 
Moderna, em 1896, Atenas 
(Grécia) terá o Estádio Pa-
natenaico nas cores verde e 
amarelo nesta noite, quando 
a tocha olímpica será entre-
gue oficialmente ao governo 
brasileiro. O local volta a ficar 
iluminado na véspera da aber-
tura dos Jogos, em agosto.

Em Atlanta (Estados Uni-
dos), a Prefeitura (City Hall) 
ficará iluminada. Já em Bu-
dapeste (Hungria), o símbolo 
escolhido foi a Ponte das Cor-

rentes. Buenos Aires (Argenti-
na), por sua vez, terá as cores 
especiais em três locais: Mo-
numento aos Espanhóis, Pla-
netário (ambos em Palermo) 
e Pirâmide de Maio. Na Cidade 
do México (México), o Estádio 
Olímpico Universitário, sede 
de disputas das Olimpíadas de 
1968, ficará nas cores do Brasil.

A Torre Aspire, em Doha 
(Catar), a Ponte Nelson Man-
dela, em Joanesburgo (África 
do Sul), e a Torre Seul N, em 
Seul (Coreia do Sul) também 
foram escolhidas para rece-
berem a iluminação especial. 
A homenagem olímpica ainda 
será vista na London Eye e na 
Embaixada do Brasil (na Tra-

falgar Square), em Londres 
(Grã-Bretanha), no Edifício 
Sede do Governo de Tóquio e 
no Parque Olímpico de Koma-
zawa, em Tóquio (Japão), e na 
Embaixada do Brasil no Palá-
cio Dora Pamphilj, em Roma 
(Itália).

Já no Brasil, a capital fe-
deral receberá a iluminação 
no Palácio do Planalto e no Pa-
lácio Itamaraty. O Rio de Janei-
ro, sede dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos, é a cidade que 
terá mais pontos em verde e 
amarelo: Cristo Redentor, Ma-
racanã, Arcos da Lapa, Arenas 
Cariocas no Parque Olímpico 
da Barra e Ponte Dom Eugê-
nio Salles.

DEVIDO AS OLIMPÍADAS

lho de Keke.
Lewis, na verdade, vem 

lidando um período de azares 
e de erros também. A larga-
da tem sido seu calcanhar de 
Aquiles. Na China, por exem-
plo, além do toque com Felipe 

Nasr ainda na primeira curva, o 
inglês teve de trocar o câmbio, 
este por uma batida na corrida 
do Bahrein, e o motor – sequer 
conseguiu participar da clas-
sificação. Partiu de último, fez 
cinco pit-stops, tomou ultra-

passagens de Daniel Ricciardo, 
Kimi Räikkönen e acabou preso 
atrás de Felipe Massa no fim, 
cruzando a linha de chegada 
em sétimo. Enquanto isso, Ros-
berg celebrava mais uma con-
quista.

ug8ygg8g8g8g8g8g8yfg
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Corinthians decidirá vaga no Itaquera
TAÇA LIBERTADORES

Timão vai ao Uruguai e 
não sai do 0x0 diante do 
Nacional de Montevidéu

Atlético-MG 
está confiante 
em vencer o 
Racing na volta

Poucos minutos após o 
árbitro Júlio Quintana, do Pa-
raguai, apitar o final do em-
pate sem gols com o Racing, 
no Estádio Cilindro, na Ar-
gentina, o Atlético-MG esco-
lheu o Independência como 
palco da partida de volta 
com a equipe de Avellaneda. 
Quem se classificar vai dis-
putar as quartas de final da 
Copa Libertadores.

Com o resultado da ida, 
empate em 0 a 0, o Atlético 
precisa vencer o jogo. A única 
maneira de o time brasileiro 
avançar sem o triunfo é se 
empatar mais uma vez sem 
gols e ganhar na disputa de 
pênaltis. Já o Racing precisa 
vencer ou até mesmo empa-
tar, desde que seja com gols.

A decisão da diretoria 
alvinegra foi informada no 
Twitter oficial do clube. “O 
jogo de volta será na Arena 
Independência!”, divulgou o 
Atlético. Curiosamente, mo-
mentos antes de a escolha 
pelo Horto ser informada, o 
lateral direito Marcos Rocha 
revelou uma preferência pelo 
Mineiro. Na saída de campo, 
em entrevista ao canal Spor-
tv, o camisa 2 não escondeu 
que gostaria de atuar no Gi-
gante da Pampulha.

“Escolho o Mineirão, 
com 60 mil torcedores 
apoiando, naquele caldeirão 
que a gente consegue fazer lá. 
Na minha opinião o Mineirão 
seria uma bela casa”, disse o 
lateral direito do Atlético.

Agora, com o local da par-
tida de volta das oitavas de final 
já decidido, a torcida fica na ex-
pectativa pelo início da venda 
de ingresso. Detalhes como 
preço e começo da comercia-
lização dos bilhetes ainda não 
foram divulgados pelo Atlético.

A decisão entre Nacio-
nal-URU e Corinthians ficou 
para São Paulo. Na noite da 
última quarta-feira, no Par-
que Central em Montevidéu, 
as duas equipes empataram 
sem gols pelas oitavas de fi-
nal da Copa Libertadores. O 
resultado praticamente obri-
ga os corintianos a vencerem 
em Itaquera na próxima se-
mana - além disso, só será 
possível avançar nos pênaltis 
com um novo 0 a 0. 

A rigor, a equipe dirigi-
da por Tite não levou perigo 
para o Nacional. Em 90 mi-
nutos, foram só três finaliza-
ções do Corinthians, mas ne-
nhuma no alvo. Os uruguaios 
foram perigosos no primeiro 
tempo, aumentaram o índice 
de posse de bola e concluí-
ram mais no segundo tempo, 
mas não conseguiram vazar 
o goleiro Cássio. 

Com Rodriguinho e Alan 
Mineiro na equipe titular, 
modificada após eliminação 
contra o Audax no último sá-
bado, o Corinthians não fun-
cionou, principalmente no 
último terço do campo. Alan 
fez partida apagada, Lucca 
errou quase todos os lances 
e André atuou bastante isola-
do. Mas, com espírito compe-
titivo, os corintianos tiveram 
também bastante frieza para 
não cair em provocações, já 
que a partida foi bastante pe-
gada.

Para uma equipe que jo-
gou com o desfalque de Gio-
vanni Augusto e vinha de eli-
minação no último sábado, 
o resultado foi satisfatório. 
Tite gostaria muito de ba-
lançar as redes no Uruguai, 
mas leva a decisão a Itaque-
ra, onde tem 12 vitórias e um 
empate na temporada.

O zagueiro Yago que-
brou silêncio após Nacio-
nal-URU 0 x 0 Corinthians, 
na última quarta-feira, em 
Montevidéu. Ele testou po-
sitivo em exame antidoping 
após clássico com o Santos 
no mês de março, mas o de-
partamento médico do clu-
be, por meio do consultor 
Joaquim Grava, assumiu res-
ponsabilidade.

O jogador espera reali-
zação de contraprova, que 
deve acusar positivo, para 
apresentar a defesa pelo uso 
da substância betametasona 
por uma inflamação no joe-
lho. O medicamento é libe-
rado em algumas condições, 
mas Yago deve receber uma 
suspensão preventiva para ir 
a julgamento. Após o empa-
te pela Libertadores, em que 
curiosamente foi sorteado 
para o exame antidoping, ele 
admitiu que houve erro do 
departamento médico. Mas 
se disse tranquilo. 

Zagueiro do Timão é pego no doping

“Confio em todo mun-
do no clube e ninguém me 
prejudicaria. É um erro que 
acontece, não vou culpar nin-
guém. É um erro e eu creio na 
absolvição. Está tudo tran-

quilo, o médico falou comi-
go, mas eu estou tranquilo 
e confio em Deus”, declarou 
Yago, que jogou 90 minutos 
no Uruguai. 

“Eu não tenho culpa al-

guma e em momento algum 
eu quis (tirar vantagem). Eu 
não tomo medicamento fora 
do clube. Poxa, a partir do 
momento que o doutor disse 
que é bom, eu tomei, confian-
do e confio neles. Não tenho 
culpa e vai dar tudo certo. Foi 
mais o susto que veio após 
eliminação, mas eu não levo 
culpa alguma para dentro do 
campo quanto a isso”.  

Yago também agradeceu 
a direção do Corinthians por 
dar a notícia após o jogo com 
o Audax no sábado. “Quero 
dar os parabéns para a equi-
pe do Corinthians, pela di-
retoria, para ficar focado na 
semifinal. Quero dar os para-
béns a eles. Foi difícil a rea-
ção, fiquei assustado. Não es-
perava de jeito nenhum. Foi 
mais pela repercussão, você 
vê a notícia, tem a chamada e 
não veem ela toda. Vê doping 
e começa a julgar a pessoa. 
Só pensei nisso. Com o resto 
fiquei tranquilo”.

Futebol escreve certo por linhas 
tortas. Quer ver: Dalton, goleiro do Ri-
ver-PI, não era o titular da equipe no 
duelo contra o Goiás, jogo da volta na 
primeira fase da Copa do Brasil. Nayl-
son, que seria o camisa 1 do Galo, pas-
sou mal momentos antes da partida de-
vido a uma virose. Com febre, precisou 
ser medicado à base de analgésicos na 
ambulância do Estádio Serra Dourada. 
Ficou no banco. A mudança repentina 
consagrou Dalton no torneio, um rotei-
ro inimaginável. Nos pênaltis, por 8 a 7, 
o time piauiense eliminou o Esmeraldi-
no. E Dalton virou protagonista: pegou 
duas cobranças, viu uma explodir na 
trave e bater nas suas costas e conver-
teu a sua, que deu sequência ao River
-PI no torneio. Veja no vídeo acima. 

“Foi um dia mágico, difícil de encon-
trar palavras para esse momento. Puro 
êxtase, uma mistura de sensações, de ale-
gria e satisfação por tudo que esse grupo 
faz, passa, pelas dificuldades. Mas nunca 
deixamos de acreditar.  O River-PI mere-
ce ser visto com esses olhos de um clube 
que passou de fase na Copa do Brasil. O 
povo do Piauí merece, um povo simples, 
humilde, mas que não desiste jamais. Foi 
o que a gente fez”, disse Dalton, muito 
emocionado, após a conquista.   

Na cobrança de pênaltis, River-PI elimina o Goiás
COPA DO BRASIL

Ao saber que seria titular do jogo, 
Dalton confessou que se preocupou 
com o ritmo.   

“Recebi a mudança com naturali-
dade, foi tranquilo. Tive a consciência, 
sabedoria que estava trabalhando. 
Mesmo sendo banco, sempre trabalhei 
como estivesse titular. Tinha a ques-
tão de ritmo, me preocupou, mas no 
decorrer da partida foi acontecendo 
tudo, foi perfeito e mágico. Sempre 
respeitei o Naylson, estive por trás e 

do lado dele trabalhando. Espero que 
ele se recupere logo, espero e torço 
para que ele volte trabalhar o mais rá-
pido possível com a gente, pois ele é 
importante para nós”, afirmou.

O River-PI venceu o primeiro jogo 
em Teresina por 2 a 1. No Serra Dou-
rada, tinha a vantagem do empate 
para avançar de fase. Começou a par-
tida com gol de Eduardo, mas tomou 
a virada. O novo 2 a 1 levou a partida 
para os pênaltis. Nas cinco primeiras, 

Dalton viu a bola de Murilo explodir 
na trave. Nas alternadas, catou as co-
branças de Wagner e Patrick. No fim, 
na 10º batida, encheu o pé para ga-
rantir a classificação.  

“Entramos para a história do Ri-
ver-PI, do povo piauiense. Muitos me 
acompanharam naquele momento, 
no momento de bater o pênalti. Nem 
nos meus melhores sonhos imagina-
va uma noite dessas. Deixo claro que 
tudo o que fiz pelo River-PI e meus 
companheiros foi porque eles me aju-
daram e deram essa sensação de tran-
quilidade”, enfatizou. 

E a história de Dalton, Naylson e 
River-PI é ainda mais impressionante. 
No ano passado, os dois foram contra-
tados pelo clube piauiense. Dalton era 
o titular, mas acabou se machucando 
em um amistoso da pré-temporada, em 
janeiro, para o estadual de 2015. Nayl-
son assumiu e não saiu mais da posição, 
raramente ocupada por Dalton nesse 
período. Naylson foi o nome do Galo 
no acesso à Série C do Brasileiro, virou 
ídolo da torcida ao fazer o mesmo de 
Dalton contra o Goiás: nos pênaltis, na 
semifinal da Série D de 2015, segurou 
duas e fez o da classificação à final do 
Brasileiro. Agora, foi a vez de Dalton.

Zagueiro Yago diz que não teve culpa e responsabilizou clube

Jogo foi considerado muito fraco pelas duas equipes, que poucas vezes chegaram a proporcionar perigo de gol aos seus goleiros

O goleiro Dalton foi o nome do jogo e garantiu a classificação do time piauiense
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700 atletas na Corrida Tiradentes
Em busca do pódio 

Marcos Lima
marclosauniao@gmail.com

curtas

Fabrício já treina 
no time do Verdão

Valderrama critica 
Zinedine Zidane

CR7 recusa médicos 
do Real Madrid

Final paranaense 
esgota ingressos

RíVeR-PI seRá adVeRsáRIo do botaFogo-Pb

O Palmeiras já conta com Fabrício, 
primeiro jogador do processo de reformulação 
comandado por Cuca. Ele treinou com o 
grupo na manhã de ontem. Segundo o clube, 
o lateral/meia realizou exames físicos na 
quarta-feira, um dia depois de Palmeiras e 
Cruzeiro acertarem uma troca dupla (Fabrício e 
Fabiano por Robinho e Lucas).

Para o ex-jogador colombiano 
Carlos Valderrama, a atual condição 
de James Rodríguez de reserva 
do Real Madrid se deve a uma 
espécie de perseguição de Zinedine 
Zidane. O ex-camisa 10 disse que 
o técnico francês não gosta de seu 
conterrâneo. “

Ingressos esgotados. O Coritiba 
informou no início de ontem que todos 
os 4.030 destinados à torcida alviverde 
para a primeira decisão do Campeonato 
Paranaense, contra o Atlético-PR, 
no próximo domingo, na Arena da 
Baixada, já foram vendidos. As vendas, 
inicialmente feitas apenas para sócios 
em dia, tiveram início às 10h da última 
quarta-feira. 

O Botafogo-PB conheceu seu segundo adversário pela Copa do Brasil, na noite da última quarta-feira, entre Goiás e 
River-PI. Jogando em casa no estádio do Serra Dourada o Goiás venceu o River-PI pelo placar de 2 a 1, no tempo normal. 
O Goiás foi eliminado da Copa do Brasil. O clube Esmeraldino recebeu o River-PI, embora tenha vencido no tempo 

normal por 2 a 1, perdeu nas penalidades máximas por 8 a 7 e amargou a terceira eliminação seguida na primeira fase da 
competição.  Botafogo-PB e River-PI voltam a jogar no ano de 2016. Já que se enfrentaram pela Copa do Nordeste, e o time 
Piauiense está na vantagem sobre o Belo, tem uma vitória e um empate.

Cristiano Ronaldo não quer ser 
tratado pelo Departamento Médico do Real 
Madrid e acionou profissionais de confiança 
para tratar lesão. A contusão que o tirou 
da partida contra o Manchester City foi a 
gota d´água para que o craque português 
dispensasse os serviços médicos do clube. 
Cristiano Ronaldo reprova a conduta do 
chefe do Departamento Médico do Real, 
Jesús Olmo.

Jorginho elogia
jogadores do Vasco

O Vasco garantiu a vaga na 
próxima fase da Copa do Brasil com 
duas vitórias sobre o Remo (PA). 
Após o triunfo por 2 a 1 na noite da 
última quarta-feira, o técnico Jorginho 
analisou a postura da equipe e valorizou 
a classificação conquistada em São 
Januário. “ Foi importantíssimo sairmos 
na frente, até porque nem treinamos 
pênaltis. Acreditava muito no potencial 
do time. Sabia o quanto ia ser difícil, mas 
acreditava. O primeiro gol foi muito bom 
e o segundo deu uma tranquilidade para 
que pudéssemos sair com a vitória e 
conseguíssemos garantir a classificação”, 
exaltou o comandante. Poupando alguns 
titulares devido ao desgaste, o treinador 
aproveitou a partida contra o Remo para 
utilizar alguns jovens atletas revelados 
na categoria de base. Feliz com a atuação 
da equipe, Jorginho acredita que o 
grupo sai reforçado para o restante da 
temporada.

Setecentos atletas vão 
participar amanhã, a par-
tir das 17h, da tradicional 
Corrida Tiradentes, que, em 
João Pessoa, está em sua XIII 
versão. A confirmação do 
número de corredores foi 
feita pelo major-PM Juceil-
ton, orgarnizador da prova, 
que ultima os preparativos. 
“Com certeza será de êxito, 
como sempre tem ocorrido”, 
garantiu ele.

A XIII Corrida Tiraden-
tes encerrou na última se-
gunda-feira suas inscrições. 
A largada será em frente 
à Fundação Casa de José 
Américo, na Praia de Cabo 
Branco, em João Pessoa, e 
terá percursos de 5 e 10km. 
A prova é uma realização da 
Coordenadoria de Educação 
Física do Centro de Edu-
cação da Polícia Militar da 
Paraíba, com apoio do Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel-PB) e Comando Geral 
da Polícia Militar.

A exemplo de anos an-
teriores, a organização do 
evento limitou para atletas 
de 16 anos completos a par-
ticipação apenas na prova de 
5km, mediante autorização 
dos pais ou responsáveis, no 
entanto, a corrida de 10km 
terá a participação de atletas 
acima de 18 anos. A previsão 
dos organizadores é que, em 
1h30m a competição já este-
ja se encerrando. De acordo 
com o major-PM Juceilton, 
os cinco primeiros na clas-
sificação geral entre homens 
e mulheres, receberão, além 
de troféus e medalhas, uma 
premiação em dinheiro 
de R$ 500,00, R$ 400,00, 
R$ 300,00, R$ 200,00 e 
R$ 100,00, respectivamen-
te para primeiro, segundo, 
terceiro, quarto e quinto co-
locados. “Haverá também 
premiação por faixa etária 
que, além de troféus e meda-
lhas, os primeiros colocados 
receberão ainda R$ 70,00”, 
afirmou Juceilton, lembran-
do que o segundo e terceiro 

competição será amanhã 
a partir das 17h na orla 
de João pessoa

lugares receberão apenas 
troféus e medalhas.

Em relação aos atletas 
que integram a corporação 
da Polícia Militar da Para-
íba, os mesmos estão en-
quadrados numa categoria 
especial. “Receberá troféu o 
primeiro colocaco e meda-
lha até o quinto colocado, no 
masculino e feminino”, fina-
lizou Juceilton.

FoTos: divulgação

No ano passado, a corrida teve a participação em massa dos paraibanos e também de atletas que vieram de outros estados em busca de um lugar no pódio

a exemplo do 
ano passado, 
a organização 
da corrida 
limitou para 
atletas de 16 
anos apenas 
a prova 
dos 5km

Muita adrenalina, força e 
disposição. Isto é o que promete 
o Open Boxe Paraíba 2016 e a II 
Etapa do Campeonato Paraibano 
de Boxe Olímpico, que ocorrerão 
a partir das 18h de amanhã, na 
Academia Mesquita Brothers, no 
Bairro do Bessa, em João Pessoa. 
Serão oito combates, cuja luta 
principal programa o confronto 
entre a Paraíba, representada por 
Muhamad Al Mesquita x Alagoas, 
representada por João Felipe.

Nos oito combates, conforme 
os organizadores, serão três round 
de três minutos cada. As mesmas 
corresponderão a cinco lutas pelo 
Campeonato Paraibano e outras 
três de desafios entre a Paraíba x 
Alagoas. “Além dos combates, 
haverá também apresentações 

Federação promove o open de boxe
No bEssa

a II Etapa do Campeonato Parai-
bano de Boxe Olímpico servirão 
também para difundir ainda mais 
a modalidade esportiva e fortale-
cer cada vez mais o novo boxe Pa-
raíba. O evento é promovido pela 
Federação Paraibana de Boxe.

Futebol de 7
Prossegue até o próximo dia 

2, as inscrições para o Campeo-
nato Paraibano de Futebol de 7, 
nas categorias Sub-7, 9, 11, 13 e 
15 anos, conforme disse ontem a 
Federação Paraibana da modali-
dade esportiva. Os campeões, por 
sua vez, representarão a Paraíba 
no Campeonato Brasileiro da mo-
dalidade, que ocorrerá no mês de 
julho, na cidade de Recife, capital 
de Pernambuco.;

O esporte tem evoluído muito na capital

de Muay Thai, Taekondw e Kung 
Fu”, disse o professor Muhamad 
Al Mesquita, que fará a luta prin-
cipal da noite.

De acordo com os organiza-
dores, Open Boxe Paraíba 2016 e 
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Cantor sergipano Alex 
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le é, indiscutivelmente, o maior 
mestre como pintor e desenhista 
de toda a América Latina. Um 
pintor atemporal”, disse para o 
jornal A União o artista plástico 
Flávio Tavares, ao falar sobre a 
importância da obra do paraibano 
Pedro Américo (1843 - 1905), 

cujos 173 anos de nascimento se completam hoje. “É um 
grande anatomista e, também, o mestre do movimento 
porque, além de desenhar com perfeição a figura do cava-
lo, que é o mais difícil para qualquer artista, inclusive os 
de hoje, dominou toda a criação de Deus, o que inclui que 
sabia pintar o ser humano, a vegetação, as flores, as intem-
péries naturais e até o vestuário”, justificou ele. No entanto, 
o talento de Pedro Américo de Figueiredo e Melo - nome 
completo do artista, natural da cidade de Areia, localizada 
na região do Brejo do Estado, e que faleceu em Florença, 
na Itália - não se restringia à habilidade com as pinceladas, 
que o levaram a criar, por exemplo, sua obra mais conhe-
cida, intitulada  Independência ou Morte (1888), também 
conhecida como O Grito do Ipiranga, além de outras 
famosas, dentre as quais A Batalha do Avaí (1873 -1877), 
que é uma cena da Guerra do Paraguai, e Rabequista 
Árabe (1884). Ele foi, ainda, cientista, filósofo, político, pro-
fessor, poeta e romancista. E, como se não bastasse, o es-
critor e historiador Bruno Gaudêncio, autor do livro Pedro 
Américo em Quadrinhos, lançado pela Patmos Editora em 
abril de 2015, garantiu ter descoberto uma faceta pouco 
conhecida do artista: a de ensaísta, pois soube de textos a 
respeito do ensino das artes no Brasil contidos em tese de 
Doutorado apresentada por uma professora sergipana na 
Universidade Federal do Ceará. “Pedro Américo foi pionei-
ro nessa área, ainda no século XIX”, disse ele.

Flávio Tavares sentiu, na prática, a quanto chegava o 
grau da capacidade e do talento artístico de Pedro Amé-
rico. Ele lembrou que, já há alguns anos, foi um dos artis-
tas que participaram de exposição, no Espaço Cultural, 
onde cada um fez releitura de uma obra do pintor areien-
se e, ao escolher o quadro Rabequista Árabe, percebeu 
como o pintor representou muito bem a tonalidade do 

branco do tecido, inclusive as dobras. “Achei o maior so-
frimento e a coisa mais difícil do mundo”, confessou ele, 
que, na ocasião, retratou, então, o mestre Salustiano, do 
Recife, com a rabeca, músico que, conforme garantiu, era 
muito admirado pelo escritor e dramaturgo paraibano 
Ariano Suassuna. 

“Ele era um mágico. Ninguém poderia se compa-
rar a ele”, comentou, ainda, Flávio Tavares, referindo-se 
a Pedro Américo. Apesar de apreciar tanto a obra do 
pintor areiense, ele admitiu não se sentir capaz de se 
deixar influenciar pelo trabalho do artista, que dominava 
aspectos como a anatomia e a volumetria. Nesse sentido, 
a propósito, Flávio ressaltou a capacidade de Américo de 
dominar o desenho da figura do cavalo, que é o mais di-
fícil para o artista até hoje por causa de alguns detalhes, 
a exemplo do movimento que as quatro patas sugerem e 
pela sensualidade do animal. “Ninguém vive sem influên-
cia. Sou pintor de origem ingênua, como Di Cavalcanti, 
Diego Rivera e Francisco Brennand”, confessou Tavares.

Flávio Tavares comentou que muitos críticos já dis-
seram que Pedro Américo teria tomado outra vertente 
artística, se tivesse ido para a França, e não para a Itália, 
pois estaria acompanhado mais o tempo dos pintores da 
época. “É uma suposição onírica da história. Não se pode 
mudar o curso da história”, disse ele, lembrando que o 
pintor areiense - considerado do período Academicis-
mo - despertou para as artes plásticas na própria cidade 
natal, quando, aos 10 anos de idade, foi escolhido como 
desenhista da missão científica do naturalista francês 
Louis Jacques Brunet para estudar a flora e a fauna do 
Nordeste do Brasil. “Quem poderia imaginar que da cida-
de de Areia saiu um gênio desta estirpe”, observou ele. 

O escritor e historiador Bruno Gaudêncio também 
confessou sua admiração pela obra do artista areiense. 
“Como elegeram o poeta Augusto dos Anjos como o Pa-
raibano do Século XX, eu elegeria Pedro Américo como o 
Paraibano do Século XIX”, disse ele, ao ressaltar o talento 
múltiplo do pintor também em outras áreas. Roteirista 
do livro Pedro Américo em Quadrinhos, cujas ilustrações 
são de Flaw Mendes, o autor informou que essa sua obra 
é a segunda mais vendida da coleção Primeira Leitura, da 
Patmos Editora, atrás apenas de Augusto dos Anjos em 
Quadrinhos. Na opinião do autor, as boas vendas indicam 
a importância que Pedro Américo desperta nas pessoas. 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Tela “O Grito do 
Ipiranga”, de 1888 

(destaque) ; foto do 
artista e capa do livro 

“Pedro Américo em 
Quadrinhos“, de Bruno 

Gaudêncio

Há 173 anos nascia Pedro Américo, considerado um 
dos maiores pintores brasileiros; o artista nasceu 
na cidade de Areia, localizada no Brejo paraibano

FOTOs: Divulgação
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Explorando referências sonoras 
que vão da música eletrônica 
ao jazz, passando pelo cancio-
neiro nordestino, ChicoCorrea 
& ElectronicBand  é a atração 
deste mês do Projeto Camba-
da, promovido pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 

(Funesc) com o objetivo de valorizar a 
música paraibana e seus compositores. A 
apresentação acontece hoje, às 20h30, na 
Sala de Concertos Maestro José Siqueira. 
Os ingressos custam R$ 10 (integral) e R$ 5 
(meia-entrada). 

Baseada na capital paraibana, Chi-
coCorrea & ElectronicBand desenvolve 
diversos projetos de pesquisa sonora, 
musical e audiovisual, atuando em festivais 
independentes, de cultura popular, música 
eletrônica e de jazz, explorando as variadas 
e múltiplas referências musicais em que 

transita. Com forte influência da música 
e do cancioneiro do Nordeste, absorve e 
mistura “sotaques” do trip hop, afrobeat, 
dance hall, dub jamaicano e beats eletrôni-
cos globais.

ChicoCorrea & ElectronicBand lançou 
seu primeiro disco homônimo em 2006, 
que consta de mais de 175 mil downloads 
no selo japonês online BumpFoot 1. Atual-
mente desenvolve o seu segundo disco, que 
vai se chamar Baile Muderno. O clipe da 
música “Lelê”, animação gráfica disponibili-
zada no Youtube e Vimeo2, foi apresentado 
em festivais de animação como o Cara Mun-
do (Holanda) e o Anima Mundi (SP), sendo 
recentemente premiado no Hong Kong 
International Mobile Film Awards 3. 

O sexteto liderado por ChicoCorrea 
é composto por Débora Malacar, Victor 
Ramalho, João Cassiano, Thiago Sombra e 
Carlos Dowling, além de eventuais partici-

pações e colaborações. Já realizou parcerias 
e residências artísticas com artistas como a 
poetisa/cantora de spoken word do Canadá 
Moe Clark; o grupo de Rap francês Les Sa-
ges Poétes de la Rue, o rapper alemão Thor 
Haggedorn, Alessandra Leão, Caçapa e Kiko 
Dinucci.

O Projeto ChicoCorrea&Electroni-
cBand também já participou de festivais 
como Tim Festival (RJ), Abril Pro Rock 
(PE), MADA (RN), Recife Jazz (PE), Raiz 
E Remix (PE), Festival de Inverno de 
Garanhuns (PE), Fenart (PB), III Festival 
Da Cultura (PA), Encontro de Culturas 
Populares (DF), Universo Paralello (BA), 
Festival de Jazz de Saint Louis (SENEGAL), 
Paris Hip Hop Festival (França); editais 
Como Rumos Itaú Cultural e Pixinguinha

(Tour acompanhando Geraldo Azevedo); 
Feiras de música: FMI (DF), Feira da Música 
Independente (CE), Porto Musical (PE).

Sobre o ‘Cambada’
O Projeto “Cambada” foi lançado em 

janeiro, com a ideia inicial de realizar uma 
temporada. Com o nome que faz referência 
ao coletivo de caranguejos, virou sucesso 
de público, e agora a frequência de shows  
passa a ser mensal. A proposta consiste em 
realizar uma série de shows onde artistas 
da terra se apresentam com repertório 
construído exclusivamente com músicas de 
compositores paraibanos. Além da qualida-
de das atrações, outro atrativo do projeto é 
o preço popular (R$ 10 e R$ 5), uma forma 
de estimular o público a consumir e apre-
ciar os artistas da terra. 

Com a ação, a Funesc pretende oferecer 
um panorama da produção local à popu-
lação, ampliando dessa forma o acesso às 
mais variadas vertentes da música, onde 
cada artista apresenta, além de seu repertó-
rio autoral, músicas de conterrâneos. 

O filme “As Horas”, com diversas premiações e indi-
cações, 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 profes-
sora da Universidade Federal da Paraíba, Ana Adelaide 
Peixoto. 

Dirigido por Stephen Dillane, com roteiro de David 
Hare e Michael Cunningham, “As Horas” é um drama 
adaptado do livro homônimo de Micharel Cunningham. 
Em três períodos diferentes, três mulheres, interliga-
das, com três histórias que se entrelaçam e se fundem, 
promovem o enredo num momento surpreendente.  

No elenco, Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl 
Streep, Eileen Atkins, Toni Collette, Allison Janney, 
Stephen Dillane.

Inglaterra/Estados Unidos 2002. Classificação: 16 
anos. 114 minutos.

Diversidade 
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Projeto ‘Cambada’ apresenta nesta edição a banda ChicoCorrea & ElectronicBand

O premiado filme “As Horas” 
será exibido no Cineclube da 
Fundação Casa de José Américo

FOTOS: Divulgação

Poesia sonora e visual

O Centro Cultural Banco do Nordes-
te Sousa realiza, até hoje, a VII Edição do 
“Abril para Leitura”. O evento homenageia 
o sesquicentenário de Euclides da Cunha 
(1866-1909) e conta com programação que 
abrange lançamento de livros, debates, exi-
bição cinematográfica e saraus.

Uma das maiores representações da lite-
ratura brasileira, Euclides da Cunha é conhe-
cido principalmente pelas obras “Guerra de 
Canudos” e “Os Sertões”. Influenciados por 
ideias positivistas e deterministas, seus livros 
oferecem um painel da cultura, da gente, 
das terras, da guerra e da paz no cotidiano 
brasileiro do século XIX.

Esta edição do “Abril para Leitura” é 
uma ótima oportunidade para quem deseja 
conhecer melhor o escritor e mergulhar nas 
agitações sociais do Brasil daquela época.  

Os músicos João 
Cassiano, Victo Rama, 
Débora Malacar, 
Esmeraldo  e Thiago 
Sombra 

Drama de Stephen Dillane traz histórias que se entrelaçam

Evento no Centro 
Cultural Banco do 
Nordeste homenageia 
Euclides da Cunha

n 14h30 - Debate “Nas Redes das 

Memórias: As Múltiplas Faces do Can-

gaceiro Chico Pereira”, mediado pelo 

pesquisador Guerhansberger Taylolw 

(Lastro-PB) 

n 19h - Sarau “Poesia Paraibana 

Contemporânea”, apresentado pelo 

Ariel Coletivo Literário (Campina 

Grande-PB); 

n 20h - Debate “Literatura Contem-

porânea na Paraíba: Quem Faz? Quem 

Lê?”, mediado por integrantes do Ariel 

Coletivo Literário (Campina Grande-PB).

O Centro Cultural Banco do Nordeste 

Sousa está localizado na Rua Coronel 

José Gomes de Sá, 7, Sousa, PB.

Mais informações: (83) 3522-2980

Programação
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Em cartaz

Teatro
Livros em destaque

    Humor 

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

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 - Transa Reggae

Campanha de Popularização apresenta 
espetáculo Loteamento Tchekhov

Rádio Tabajara

BaRTolo Cristovam Tadeu

A Campanha de Popularização do 
Teatro e da Dança apresenta hoje, às 
20 horas, no Teatro Municipal Severi-
no Cabral, o espetáculo “Loteamento 
Tchekhov” do Laboratório de Poéticas 
Cênicas e Audiovisuais – LPCA da Uni-
versidade Federal do Ceará. 

O espetáculo aborda cada frag-
mento a partir de uma espacialidade 
diferente, começando em um palco, mas 
se expandindo no seu decorrer para fora 
do teatro. A história mostra uma família 
a ponto de perder suas terras, resistin-
do pateticamente a vendê-las, um pai 

querendo casar sua filha a todo custo, 
a conversa desorientada de bêbados 
que filosofam sobre a existência, a briga 
de dois familiares pela venda de uma 
fazenda e o desespero de três irmãs por 
querer voltarem para Moscou. 

Os ingressos estão à venda, ante-
cipados, na administração do Teatro 
Severino Cabral, ao preço de 10 reais, 
e na bilheteria custarão R$ 10 (meia
-entrada) e R$ 20 (inteira). 

Sala Evandro de Barros
Hoje e amanhã, na Sala Evandro de 

Barros acontece a “Oficina Dramaturgias 
do ator no espaço cênico”, ministrada pelo 
professor Héctor Briones, professor do 
Curso de Teatro-Licenciatura do Instituto 
de Cultura e Arte da Universidade Federal 
do Ceará e doutor em Artes Cênicas.

A oficina, que acontece das 8h30 
ao meio-dia, é promovida através de 
parceria entre o Teatro Municipal Seve-
rino Cabral e o Laboratório de Poéticas 
Cênicas e Audiovisual da Universidade 
Federal do Ceará. As inscrições são ofer-
tadas para 20 participantes e está sendo 
cobrada uma taxa de 20 reais.

 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]

 Serviço

Obra clássica revisitada 

Grande clássi-
co de Robert Louis 
Stevenson, o livro O 
médico e o monstro 
completa 130 anos 
em 2016. Agora, o 
autor Daniel Levine 
- que estudou litera-
tura inglesa e escrita 
criativa na Universi-
dade Brown, além de 
ser mestre em escrita 
de ficção pela Univer-
sidade da Flórida e 
reside no Colorado, 
nos Estados Unidos 
- está lançando seu 
primeiro romance, 
intitulado Hyde (Edi-
tora: Record, 434 
páginas, R$ 45, com 
tradução de Ana Julia Perrotti-Garcia), que é uma releitura 
daquela obra e mostra alguns dos principais acontecimen-
tos da trama original sob a perspectiva do “monstro”. 

No romance de Robert Louis Stevenson, o enredo 
narrado é a história do Dr. Jekyll, um médico acima de qual-
quer suspeita que, por causa de uma série de experimen-
tos, acorda em si mesmo uma segunda personalidade, o Sr. 
Hyde, o qual é a perfeita personificação da maldade. Mais 
do que um embate entre o bem e o mal, o livro fala sobre a 
complexidade e a dualidade inerentes a todo ser humano.

No entanto, ao revisitar o clássico, Daniel Levine ex-
plora ainda mais a complexidade em sua obra intitulada 
Hyde, já disponível nas livrarias pelo Brasil. Em 2016, a 
humanização dos vilões e seu protagonismo estão em alta 
na cultura pop. Portanto, não é à toa que “Malévola” foi um 
sucesso nos cinemas e que, em breve, estreará um filme 
inteiro destinado aos malfeitores da DC Comics (Esquadrão 
suicida) e um espetáculo musical que narra a vida da bruxa 
má de O Mágico de Oz. 

Preso no gabinete do Dr. Jekyll enquanto espera ser 
capturado, o senhor Hyde conta a breve história de sua 
vida, enquanto tem controle do corpo que divide com o mé-
dico. Na releitura de Levine, no entanto, Hyde já havia sur-
gido antes, na infância de Jekyll, e retorna depois de anos 
adormecido. Com uma personalidade cheia de nuances, e o 
direito a ter as próprias experiências, o monstro aqui deixa 
de ser apenas mau. Em meio à trama de suspense – com 
direito a desaparecimentos e assassinatos – o Edward Hyde 
se verá em alguns momentos algoz, em outros vítima, e até 
herói em determinadas situações. 

A propósito, Hyde foi eleito pelo jornal norte-america-
no The Washington Post, em 2014, um dos cinco melhores 
thrillers daquele ano, além de ter sido recomendado pelos 
editores do The New York Times. A edição inclui, ainda, o 
texto completo de O médico e o monstro, de Robert Louis 
Stevenson.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

 

Ateliê Casa do Hip Hop Paraibano

Será inaugurada hoje, a partir das 16h, o Ateliê Casa do Hip Hop 
Paraibano (ACHIP) um local de atividades culturais pra expandir e 
fortalecer o Hip Hop da Paraíba. A programação conta com  exposição 
de artes visuais, cineclube com o filme Parahyba Hip Hop, graffiti e 
mercado de arte. Além de apresentações de break, VJs, DJs e MCs.  
O ACHIP está localizada na Rua Paulino dos Santos Coelho, 11 - Jardim 
Cidade Universitária (Antiga sede do CIC, próximo ao INSS)

Evento

FoToS: Divulgação

O elenco faz um experimento cênico que tem início no palco e vai se expandindo no decorrer da peça para fora do teatro

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).
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Fim de semana

Hoje

Sábado

Sábado

Sábado

Domingo

Espacinho apresenta Noite
Cantautor com Alex Sant’Anna 

Fechando o mês de abril com chave de ouro, a Parahy-
bólica Cultural traz ao palco do Espacinho, localizado 
no Espaço Cultural, o cantor sergipano Alex Sant’Anna 
hoje. A apresentação que tem início, às 19h e entrada 
gratuita ao público, irá fazer um passeio pelo estado 
bruto das músicas de letras densas, as quais o cantor 
sugere ser um momento feliz, inspirado na dor dos 
outros, onde inevitavelmente, ninguém sairá ileso.

ATRAÇÕES DIVERSAS

Hoje

Hoje
n Atrações: Seu Luiz, Seu Domingo 
e Felipe Alcântara
n Quando: Hoje
n Onde: Empório Café
n Horário: 19h
n Entrada: R$ 10

n Atração: Banda Howay
n Quando: Hoje 
n Onde: Pogo Pub
n Horário: 21h 
n Entrada: R$ 15

n Quando: Amanhã 
n Onde: Clube Cabo Branco 
n Horário: 21h
n Ingressos: R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira) e 
R$ 50 + 1kg (ingresso social)

n Quando: Amanhã 
n Onde: Café Usina Energisa 
n Horário: 19h
n Entrada: R$ 10

n Convidados: Seu Pereira, Arthur Vieira, 
Pertnaz e Som D’Luna
n Onde: Móbile Café
n Quando: Amanhã
n Horário: 22h
n Entrada: R$15,00

n Evento: Serão feitas audições, trocas, 
vendas e trocas de LP’S
n Quando: Amanhã
n Onde: Café da Usina Energisa
n Horário: 15h às 18h
n Entrada: Gratuita

FulORANDO

REggAE FEST POgO 

SHOw DA bANDA CATEDRAl

SHOw DE COmEmORAÇãO DOS 12 
ANOS DA IN THE mOOD

PARAHYbA - AbRADOS ZOIO, 
mAFIOTA E bARbO

FEIRA DE VINIl’S

Sábado

n Filme: Juventude

n Quando: Domingo

n Onde: Espaço Cultural

n Horário: 16h

n Entrada: R$ 10 inteira 

e R$ 5 meia entrada

CINE bANgüê

FOTOS: Divulgação
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Geral

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. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 1.6.004.01-2016 
PREGÃO PRESENCIAL N. 1.6.004/2016
O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho, através do seu Pregoeiro Oficial, de 

acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão 
abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, 
Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 1.6.004/2016 PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO: 006/2016 OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO 
(Através de Incineração) E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
(RSS), conforme Resolução do CONAMA 358/2005 (Conselho Nacional do Meio Ambiente), e 
ANVISA Resolução 306/2004 (Agência Nacional Vigilância Sanitária), para suprir as necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município de Juazeirinho. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data 
de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 22 de Abril de 2016. EMPRESA VENCEDORA: LAVIERI 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.575.881/0001-18, situada à Avenida 
Cabo Branco, Cabo Branco, 4576 B, João Pessoa – PB – CEP: 58045-010 com o valor total de 
R$ 33.600,00 (Trinta e três mil e seiscentos reais), de acordo com a ata de registro de preços em 
anexo ao referido processo. 

Juazeirinho - PB, 22 de Abril de 2016.
ADRIANA NERES SILVA

Gestora do FMSJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP – 13 KG), de forma parcelada, para suprir 

as necessidades da Prefeitura Municipal de Juazeirinho. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da 
Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERA-
DA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 015/2016, Pregão Presencial nº. 0.6.009/2016. DOTAÇÃO: 
02040.04.123.2001.2014 – 3390.30 / 02060.12.361.1001.2031 – 3390.30 / 02060.12.361.1001.2048 
– 3390.30 / 02080.10.301.1002.2067 – 3390.30 / 02080.10.301.1002.2075 – 3390.30 / 
02090.08.244.1003.2083 – 3390.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 31 de De-
zembro de 2016 a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Juazeirinho/Jonilton Fernandes Cordeiro e a empresa REVENDEDORA DE GÁS DO 
BRASIL - LTDA / André Felipe de Souza Santos, CNPJ 03.092.570/0001-47, com o valor total de 
R$ 76.000,00 (Setenta e seis mil reais). Contrato Administrativo nº 06901/2016/PMJ.

Juazeirinho - PB, 22 de Abril de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 30 (TRINTA) MBPS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. FUNDAMENTO LEGAL: nos 
termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 
- ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 016/2016, Pregão Presencial nº. 0.6.010/2016. 
DOTAÇÃO: 02040.04.123.2001.2016 – 33.90.39 / 02050.20.606.1008.2020 – 33.90.39 / 
02060.12.361.1001.2031 – 33.90.39 / 02070.13.392.1006.2061 – 33.90.39 / 02080.10.301.1002.2067 
– 33.90.39 / 02090.08.244.1003.2083 – 33.90.39. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 
31 de Dezembro de 2016 a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Juazeirinho/Jonilton Fernandes Cordeiro e a empresa ONDANET LTDA - ME 
/ Leonardo de Lima Gomes, CNPJ 09.248.450/0001-72, com o valor total de R$ 28.800,00 (Vinte 
e oito mil e oitocentos reais). Contrato Administrativo nº 06101/2016/PMJ.

Juazeirinho - PB, 22 de Abril de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃOS DE EMRPESA PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO (Através de Incineração) E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS), conforme Resolução do CONAMA 358/2005 (Conselho Na-
cional do Meio Ambiente), e ANVISA Resolução 306/2004 (Agência Nacional Vigilância Sanitária), 
para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juazeirinho. FUNDAMENTO 
LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a 
Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 006/2016, Pregão Presencial nº. 
1.6.004/2016. DOTAÇÃO: 02080.10.301.1002.2067 – 3390.39.00 / 02080.10.301.1002.2073 – 
3390.39.00 / 02080.10.301.1002.2075 – 3390.39.00 / 02080.10.301.1002.2077 – 3390.39.00. 
VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 31 de Dezembro de 2016 a partir da data de 
assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho/Fábio 
Roberto de Araújo Tavares e a empresa LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Avenida Epitácio Pessoa, 4903 B, Tambaú, João Pessoa – PB – CEP: 
58039-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.575.881/0001-18 com o valor total de R$ 33.600,00 (Trinta 
e três mil e seiscentos reais) CT nº 16401/2016/FMSJ.

Juazeirinho - PB, 22 de Abril de 2016.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.018/2016 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.018/2016, cujo objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 
ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADAS A ATENDER AS REPARTIÇÕES 
PUBLICAS MUNICIPAIS, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Juazeirinho. Data da abertura: 12 de Maio de 2016, às 12h00min (horário local). O edital e 
seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, 
situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone 
(83) 3382-1234, no horário das 08:00 as 12:00, devendo a empresa licitante ressarcir uma taxa 
de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 28 de Abril de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°976/2016 em João Pessoa, 26 de Abril de 2016 – Prazo: 
1095 dias. Para a atividade de: Sistema de Esgotamento Sanitário de Juazeirinho. Na(o) EM TODA 
CIDADE - Município: JUAZEIRINHO - UF: PB: Processo: 2016-001769/TEC/LI-4725.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPERAÇÃO – através 
do Proc. 2016-002487/TEC/LO-2004, para implantação do Conjunto Habitacional Popular com 100 
(cem) unidades, no município de Sousa - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPERAÇÃO – através 
do Proc. 2016-002488/TEC/LO-2005, para implantação do Conjunto Habitacional Popular com 60 
(cem) unidades, no município de Sousa - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO 
– através do Proc. 2016-002489/TEC/LO-2006, do Conjunto Habitacional Popular com 32 (TRINTA 
E DUAS) unidades, no município de JOAO PESSOA - PB. MCMV Ernesto Geisel.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPERAÇÃO – através 
do Proc. 2016-002490/TEC/LO-2007, para implantação do Conjunto Habitacional Popular com 30 
(trinta) unidades, no município de Racho dos Cavalos - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO  – através 
do Proc. 2016-002491/TEC/LI-4784, para implantação do Conjunto Habitacional Popular com 192 
unidades, no município de J. Pessoa - PB. (Espep)

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  requereu a AUTORIZA-
ÇÃO PARA USO ALTERTNATIVO DE SOLO (Supressão Vegetal) a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente,  através do Proc. 2016-002574/TEC/DESMAT-10, para implantação 
de Blocos de Apartamentos, no município de João Pessoa - PB. (Conjunto. Benjamim Maranhão).

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 903/2016 
– conforme  Proc. 2016-001728/TEC/LO-1798, do Conjunto Habitacional Popular com 60 (sessenta) 
unidades, no município de GUARABIRA - PB. 

Comida Mineira Serviços de Alimentação Ltda – ME, CNPJ: 22.484.750/0001-19
Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente(SEMAM), a Licença de Operação 
094/2016, com validade de 15/03/2016 até 15/03/2017, para Atividade de Restaurante, na Av. Dom 
Pedro II, 1.569 – Torre – CEP: 58040-440 – João Pessoa/PB.

“Eu, MARÍLIA GONÇALVES MACIEL DA NÓBREGA, brasileira, casada, servidora pública, com 
endereço na Av. Almirante Barroso, 234, Centro, João Pessoa/PB, venho por meio deste requerer 
ao Cartório do 7º ofício de Notas (Cartório Carlos Neves) que revogue a Procuração lavrada às fls. 
127, do Livro 55, datada de 27 (vinte e sete) dias do mês de julho do ano de 2015 (dois mil e quinze), 
em que figura como outorgado TIAGO DANTAS DE SOUSA, portador da Cédula de Identidade 
nº 2865342 SSP/PB e do CPF nº 057.909.974-14, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e 
domiciliado à Rua Nilo Peçanha, 1122, Prata, Campina Grande/PB. Revogando a partir deste data 
todos os poderes aqui contidos.”

ATAIDE BEZERRA E CIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.697.211/0001-37 Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 878/2016 
em João Pessoa, 18 de abril de 2016 – Prazo: 1608 dias. Para a atividade de: Comércio varejista 
de combustíveis e lubrificantes em geral - (GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL), e serviços de troca de 
óleo. Na(o) -  AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, Nº 986, TORRE  Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-007172/TEC/LO-155.

JG COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 06.317.686/0001-25 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 946/2016 em João Pessoa, 25 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Comércio varejista de materiais de construção em geral e venda de implementos 
agrícolas. Na(o) RUA DOUTOR SILVA MARIZ – 51 Município: SOUSA – UF: PB. Processo: 2016-
001623/TEC/LO-1771.

TEREZA LÚCIA DIÓGENES GOMES, CPF Nº 107.291.434-49 Torna público que a SEMABY - 
Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, emitiu a Licença de Operação nº 0054/2016 – Prazo 
de 730 dias. Para a atividade de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MULTIFAMILIAR. Processo Nº 
2016-00104/TEC/LO.

A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede e 
foro nesta cidade na Avenida Getúlio Vargas – centro, inscrita no CGCMF sob o Nº 09.323.098/0001-
92, vem torna publico a solicitação, junto a Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da 
Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, no setor da Coordenadoria de Meio Ambiente, 
da Licença Previa da implantação de um condomínio residencial, denominado Jardins da Serra, 
conforme processo nº 780/16 em 21.03.2016, contendo 08 anexos.

COOPMIX PARAÍBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 18.955.549/0001-03 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 978/2016 em João Pessoa, 26 de abril de 2016 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade 
de: Preparação de concreto e argamassa de cimento portland comum Na (o) – Rua FRANCISCO 
SEVERIANO DE VASCONCELOS, S/N QD 10, LT A-2-LOT. PARQUE ESPERANÇA Município: 
CABEDELO – UF: PB. Processo: 2016-002060/TEC/LO-1900.

MP-Procon autua 17 estabelecimentos privados de saúde em CG

Fiscalização
Dezessete estabele-

cimentos de saúde parti-
culares fiscalizados pelo 
MP-Procon (o Programa 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor), em Campi-
na Grande, foram autua-
dos por não oferecerem 
as condições de saúde e 
segurança aos consumi-
dores.

As autuações ocorre-
ram durante o trabalho de 
fiscalização realizado pelo 
MP-Procon, nos meses de 
março e abril, em 38 es-
tabelecimentos privados, 
entre hospitais, laborató-
rios de exames clínicos, 
centros de odontologia e 
de estética e clínicas de 
imagem e ressonância.

Foram autuados três 
hospitais privados: João 
XXIII, Clipsi e Santa Clara; 
quatro laboratórios: Pró-
Médica, unidades Centro 
e Centenário e o Labora-
tório F. Diniz, unidades 
Centro e Araxá. Também 
foram autuadas as clínicas 
de estética Pello Menos e 
Depyl Action.

Oito clínicas odon-
tológicas populares tam-
bém foram autuadas pelo 
MP-Procon: a Bem Sorrir, 
duas unidades da Eyden-
tal, três unidades da Den-
tal Líder, a clínica Máximo 
Centro Odontológico e a 
Rede Ortoestética.

Dentre as principais 
irregularidades constata-
das nesses serviços estão 
a ausência do alvará da 
Vigilância Sanitária exigi-
do por lei e da licença do 
Corpo de Bombeiros. 

Segundo o diretor re-

gional do MP-Procon e 
promotor de Justiça de 
Defesa do Consumidor de 
Campina Grande, Sócra-
tes da Costa Agra, as fis-
calizações fazem parte do 
planejamento estratégico 
do órgão. “O trabalho visa, 
de forma incisiva, preve-
nir e reprimir condutas 
lesivas aos consumidores, 
especialmente na cidade 
de Campina Grande, reco-
nhecidamente um polo de 
saúde de toda a região”, 
destacou.

O promotor explicou 
que as fiscalizações nessa 
área não vinham ocorren-
do com frequência, o que 
permitia, em alguns casos, 
o descumprimento reite-
rado de normas sanitárias, 
de segurança e de acom-
panhamento de profissio-
nais habilitados. “Isso co-
loca em risco a saúde de 
milhares de consumidores 
que utilizam esses servi-
ços de saúde”, disse.

Alguns dos estabe-
lecimentos autuados já 
apresentaram recurso. O 
Ministério Público deverá 
propor a assinatura de um 
termo de ajustamento de 
conduta (TAC) para que os 
responsáveis pelos esta-
belecimentos promovam 
as adequações necessárias 
e corrijam as irregularida-
des. Não havendo consen-
so na celebração do TAC, o 
MP-Procon poderá aplicar 
as sanções administrati-
vas previstas no Código 
de Defesa do Consumidor, 
que vão desde multa até a 
interdição do estabeleci-
mento.

A Promotoria de Justiça de Tei-
xeira ajuizou uma ação civil pública 
com pedido liminar contra as ope-
radoras Tim Celular S.A, Oi/Telemar 
Norte-Leste e Embratel TV Sat Tele-
comunicação S.A e contra 24 pro-
prietários de imóveis localizados no 
cume do Pico do Jabre, no municí-
pio de Matureia, a 342 quilômetros 
de João Pessoa.

A ação é resultante de inqué-
rito civil público e foi impetrada 
após a constatação de que a área, 
que é de preservação permanente, 

vem sofrendo com a edificação in-
discriminada de grandes antenas, 
prédios e alocação de lixo comum 
e “tecnológico”. “As sequelas à flo-
ra e à fauna pela intervenção em 
áreas de preservação permanente 
em razão de construções ilegais, na 
maioria das vezes, são irreversíveis. 
Os proprietários, por décadas, não 
se preocuparam com a ocupação e 
com uso desordenado de área já de-
clarada de interesse social para fins 
de desapropriação, arriscando todo 
um ecossistema complexo e ímpar, 

localizado no ponto de maior altitu-
de do Estado da Paraíba, danifican-
do o meio ambiente com poluição, 
desmatamento e caça”, argumen-
tou o promotor de Justiça Dennys 
Carneiro Rocha dos Santos.

Segundo ele, nenhuma estru-
tura construída no Pico do Jabre 
possui licença ambiental válida de 
construção ou funcionamento, ain-
da que configure atividade poten-
cialmente poluidora e capaz que 
causar danos à saúde e à vida da 
população. 

Promotoria de Justiça ajuíza ação 
contra operadoras de telefonia

DEGRADAÇÃO DO PICO DO JABRE

Policiais civis da Dele-
gacia de Roubos e Furtos de 
Campina Grande identifica-
ram os suspeitos de extor-
quir e sequestrar um empre-
sário campinense dono de 
um posto de combustíveis. 
As fotos de Jonathan Monte-
negro, 19 anos, e Henrique 
da Silva Santana, 23 anos, 
foram divulgadas na manhã 
de ontem durante uma en-
trevista coletiva.

O crime aconteceu na 
tarde do dia 20 de abril, nas 
imediações do Sitio Cardo-

so, de propriedade do em-
presário. Segundo testemu-
nhas, a vítima foi abordada 
quando parou o carro que 
estava guiando, uma cami-
nhonete. Os dois homens 
armados que chegaram a pé 
obrigaram o empresário a 
entregar as chaves do veí-
culo e depois colocaram ele 
no banco de trás e fugiram.   

A família da vítima só 
teria tomado conhecimen-
to do sequestro quando um 
homem ligou a noite infor-
mando que estava com o 

empresário e exigiu uma 
quantia em dinheiro para 
liberar a vítima. Depois 
de uma negociação, o se-
questrador aceitou soltar 
o empresário mediante o 
pagamento de R$ 10 mil. O 
valor foi entregue no local 
marcado pelo criminoso e 
em seguida o empresário 
foi liberado na Zona Rural. 
A caminhonete do empresá-
rio foi encontrada dois dias 
depois do crime.

A polícia só foi infor-
mada do caso depois da ne-

gociação, o que dificultou 
a prisão dos suspeitos que 
foram identificados depois 
da descrição das testemu-
nhas e da própria vítima. Os 
levantamentos da polícia 
mostraram que um dos sus-
peitos, Henrique da Silva 
Santana, é da Bahia. Já Jona-
than é de Campina Grande. 
O delegado Cristiano Santa-
na pediu à Justiça o manda-
do de prisão dos suspeitos, 
e agora os dois estão sendo 
procurados para responder 
pelo crime que cometeram.  

Polícia Civil identifica suspeitos
SEQUESTRO DE EMPRESÁRIO



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
COMUNICADO DO PREGÃO 405/2015

PROCESSO Nº 19.000.024342.2015
Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº405/2015         (Registro 

de preços para aquisição de medicamentos), destinado a Secretaria de Estado da Saúde - SES, 
modalidade Pregão Presencial, fica marcado para o dia 12/05/2016 ás 09h, Informamos que o novo 
Edital está disponível no site. www.centraldecompras.pb.gov.br

REG CGE: 15-01728-6
João Pessoa, 28 de  abril  de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO PREGÃO 057/2016
PROCESSO Nº 28.201.006878.2015

Comunicamos, a quem interessar, que o Pregão Presencial nº 057/2016 (aquisição de móveis 
e eletrodomésticos), destinado a SECTMA/Superintendência de Administração do Meio Ambien-
te - SUDEMA, marcado para o dia 09/05/2016 as 09h, fica adiado para o dia 12/05/2016 as 09h. 
Solicitamos aos licitantes que acesse o site. www.centraldecompras.pb.gov.br

CGE: 16-00274-1
João Pessoa, 28 de abril de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
 Gerente Executiva de licitação

CO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024060
Responsavel.: LUCENA TECNOLOGIA E SERVICOS 
DE COM
CPF/CNPJ: 015811068/0001-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.189,55
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 PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025669
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.900,90
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 PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024410
Responsavel.: LUDMYLLA BORGES PEIZOTO CHEIM
CPF/CNPJ: 002779501-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024451
Responsavel.: LUIZ PAULO BORGES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 019230021/0001-21
Titulo: DUP VEN MER INDR$500,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024965
Responsavel.: MARIA EUNICE SAMMARTINO
CPF/CNPJ: 052280448-92
Titulo: CONTR ALUG INDR$3.350,00
Apresentante: KELNNER MAUX DIAS
. 
Protocolo: 2016 - 024477
Responsavel.: MAURICIO DE VASCONCELOS BE-
ZERRA
CPF/CNPJ: 080296844-95
Titulo: CED CRE BAN INDR$76.494,57
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO ATIV
SAO PAULOSP
Protocolo: 2016 - 024758
Responsavel.: MM COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTI
CPF/CNPJ: 020514290/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.990,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024521
Responsavel.: OPERA BUFFET E RECEPCOES 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 020118537/0001-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$771,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025594
Responsavel.: PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN
CPF/CNPJ: 020319678/0001-49
Titulo: INDIC DUPLICATAR$450,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025482
Responsavel.: PRISCILLA PEREIRA FRANKLIN
CPF/CNPJ: 020319678/0001-49
Titulo: INDIC DUPLICATAR$450,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025483
Responsavel.: RR COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF/CNPJ: 008532047/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.684,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025634
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES - ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$792,72
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 PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024408
Responsavel.: SHEILA DA SILVA MOREIRA
CPF/CNPJ: 000224314-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$603,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024968
Responsavel.: VALDECI ALCANTARA DE LIMA
CPF/CNPJ: 487063704-97
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.045,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025547
Responsavel.: WELLINGTON AP DE SOUZA SANTOS 
07459
CPF/CNPJ: 023709005/0001-93
Titulo: DUP VEN MER INDR$417,68
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025143
Responsavel.: WILSON CHAVES DE ABREU
CPF/CNPJ: 619192331-72
Titulo: NT PROMISSORIAR$1.600,00
Apresentante: ARTHUR MUNIZ DE OLIVEIRA
Protocolo: 2016 - 024140

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

Joao Pessoa,29/04/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALBIEGE CABRAL DE LIMA
CPF/CNPJ: 015917087/0001-33
Titulo: DUP VEN MER INDR$843,75
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 PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024893
Responsavel.: ANTONIO DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 014375985/0001-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.477,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025604
Responsavel.: AVANTE ADMINISTRACOES EMPREN-
DIMENTO
CPF/CNPJ: 013481078/0001-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025060
Responsavel.: AVANTE ADMINISTRACOES LTDA
CPF/CNPJ: 013481078/0001-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$582,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025088
Responsavel.: CESAR AUGUSTO DE ABRANTES 
CESCONETT
CPF/CNPJ: 015620604/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.143,03
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 PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025161
Responsavel.: CESAR AUGUSTO DE ABRANTES 
CESCONETT
CPF/CNPJ: 015620604/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$893,00
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 PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025162
Responsavel.: CESAR AUGUSTO DE ABRANTES 
CESCONETT
CPF/CNPJ: 015620604/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.082,34
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 PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025163
Responsavel.: CLAUDIA MARIA BARRETO DA SILVA
CPF/CNPJ: 011591594/0001-79
Titulo: DUP VEN MER INDR$286,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025566
Responsavel.: DENNIS ALCANTARA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 008933274-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$650,00
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 PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025663
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRU-
CAO CTD
CPF/CNPJ: 013234054/0001-63
Titulo: DUP VEN MER INDR$235,00
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 PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024903
Responsavel.: ERIVALDO DE OLIVEIRA ANDRADE - ME
CPF/CNPJ: 004499343/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$203,33
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025813
Responsavel.: FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ: 015734412/0001-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.000,00
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 PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024071
Responsavel.: FR DISTRIB PROD AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 009063677/0001-43
Titulo: DUP VEN MER INDR$366,30
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 PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024271
Responsavel.: GASTRONOMIA NORDESTE COMER-
CIO E SER
CPF/CNPJ: 021840249/0001-85
Titulo: DUP VEN MER INDR$332,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025572
Responsavel.: IMPERIO SERV DE ALIMENTACAO LT
CPF/CNPJ: 022952085/0001-40
Titulo: DUP VEN MER INDR$211,53
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024671
Responsavel.: JOSILDA SALGUEIRO BAPTIST-
TELLA - ME
CPF/CNPJ: 022880473/0001-63
Titulo: DUP VEN MER INDR$235,25
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 -

TOSCANO DE BRITO
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       Responsavel.: LOJAS INSINUANTE LTDA
CPF/CNPJ: 016182834/0291-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 90,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024981
Responsavel.: LOJAS INSINUANTE LTDA
CPF/CNPJ: 016182834/0291-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$270,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024955
Responsavel.: MCE-SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF/CNPJ: 008676980/0001-59
Titulo: DUP VEN MER INDR$875,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025315
Responsavel.: MANOEL BARBOSA DE SANTANA
CPF/CNPJ: 041125956/0001-05
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.178,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025327
Responsavel.: NOVO RUMO EMPREENDIMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 007086361/0001-41
Titulo: DUP VEN MER INDR$148,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025237
Responsavel.: P & B COMERCIO VAREJISTA DE 
COMPONE
CPF/CNPJ: 020590404/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$782,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025097
Responsavel.: P E B COMERCIO VAREJ DE COMP 
INDUST
CPF/CNPJ: 020590404/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$445,92
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025139
Responsavel.: PANIFICADORA MZ LTDAME
CPF/CNPJ: 015610502/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025730
Responsavel.: PAULO ONIAS ALVES
CPF/CNPJ: 219085244-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.460,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025357
Responsavel.: PINHEIRO E CAVALCANTI LTDA EPP
CPF/CNPJ: 022843787/0001-96
Titulo: DUP VEN MER INDR$156,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025239
Responsavel.: PLANC ALFREDO VOLPI EMPREEN-
DIMENTOS
CPF/CNPJ: 013186998/0001-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$933,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025101
Responsavel.: TEREZA CRISTINA DA SILVA CRUZ
CPF/CNPJ: 018085445/0001-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.360,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025209
Responsavel.: UBIRACY CABRAL DE FARIAS ME
CPF/CNPJ: 011093383/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$550,90
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025018 
Responsavel.: VALFREDO COELHO FILHO
CPF/CNPJ: 675650344-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$713,95
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025154

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,29/04/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: BR COLC LTDA
CPF/CNPJ: 004695592/0002-45
Titulo: DUP VEN MER INDR$927,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025595
Responsavel.: BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFEC
CPF/CNPJ: 000879316/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.042,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024801
Responsavel.: BOA VIAGEM SOC. CORRETORA 
DE CAMBIO
CPF/CNPJ: 006373777/0001-88
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.819,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025341
Responsavel.: CRISTIANE I.L. NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 027058254-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$142,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024537
Responsavel.: DRICOS MOVEIS E ELETRODOMES-
TICOS LT
CPF/CNPJ: 004980258/0026-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.902,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025611
Responsavel.: DRICOS MOVEIS E ELETRODOMES-
TICOS LT
CPF/CNPJ: 004980258/0026-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.595,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025614
Responsavel.: ERIKA OLIVEIRA DA SILVA - ME
CPF/CNPJ: 012917638/0001-70
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.710,34
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024989
Responsavel.: EWA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 007026821/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$432,49
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025286
Responsavel.: HERMENEGILDO FERNANDO DE 
SOUZA
CPF/CNPJ: 275807334-04
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$20.779,36
Apresentante: PASQUALI PARISE E GASPARINI 
JUNIOR
Protocolo: 2016 - 025514
Responsavel.: JAMIL EBENEZER PEREIRA DE 
CASTRO
CPF/CNPJ: 013407624-98
Titulo: DUP VEN MER INDR$643,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025587
Responsavel.: JESSICA RAISSA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 019601812/0001-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$212,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025251
Responsavel.: K & ED CONSTRUTORA LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 019030120/0001-60
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.798,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025167
Responsavel.: LAILTON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 009488300/0001-36
Titulo: DUP VEN MER INDR$404,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025080
Responsavel.: LETICIA MARIA COSME
CPF/CNPJ: 045018364-58
Titulo: DUP VEN MER INDR$971,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025155

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 16 de 
Maio de 2016, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME PROJETO BÁSICO.. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Picuí - PB, 19 de Abril de 2016.
SEVERINO MARÇAL JUNIOR

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PROCESSO Nº 07.01.15.569 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016

REGISTRO CGE Nº 16-00226--2
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PLÁSTICO À VÁCUO PARA A GERÊNCIA OPERACIONAL 

DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação acima, na 
modalidade Pregão do tipo Presencial, deflagrou-se fracassada por apresentação de propostas com 
valores superiores aos de cotação de mercado. Desta forma, será cientificado ao setor solicitante e 
reaberto novo procedimento posteriormente. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de apoio no 
HORÁRIO de 08h às 12h. e de 13:30h às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: 
licitação.saudepb@yahoo.com.br.

João Pessoa, 29 de abril de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 13.02.15.508 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015

DATA DE ABERTURA: 11/05/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-00276-7

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ABSOLUTO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE 
DIAGNÓSTICO DO CÂNCER - CEDC.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 110 – Tesouro do Estado. Consultas com 
a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 14h às 18h, no Telefone/
Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 28 de abril de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.13.001/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.13.001/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 08:00 horas 
do dia 20 de maio de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, 
em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para  CNCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES COM 
BANHEIRO PARA DEFICIENTE FÍSICO E COLOCAÇÃO DA TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO 
PARA O PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. Informações e 
obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba.

João Pessoa, 20 de abril de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.010/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.010/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento                dos interessados, que realizará 
às 10:00 horas do dia 19 de maio de 2016, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
“MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DA MOTONIVELADORA E PÁ 
CARREGADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores 
ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, conforme espe-
cificações em planilha do Edital.  O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados 
à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, 
no horário comercial.

Campina Grande, 25 de abril de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.009/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.009/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 
do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas 
do dia 19 de maio de 2016, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, 
exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, tendo como por OBJETO A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS MOVIDOS A 
DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASSAGEIROS. CONTENDO TODOS OS 
EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, INCLUINDO MANUTENÇÃO 
E OPERAÇÃO, PARA TRANSLADO DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO 
AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo 
com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, 
conforme especificações em planilha do Edital.  O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 20 de abril de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.007/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.007/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do 
Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 08:00 horas do 
dia 18 de maio de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob N° 2.06.007/2016, 
tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO,  tendo como OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DAS ESCOLAS E 
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital 
e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São 
José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 20 de abril de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.007/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.007/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do 
Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 08:00 horas do 
dia 18 de maio de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob N° 2.06.007/2016, 
tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO,  tendo como OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DAS ESCOLAS E 
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital 
e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São 
José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 20 de abril de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.008/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.008/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do 
Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 10:00 horas do dia 
18 de maio de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob N° 2.06.008/2016, tipo 
“MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO,  tendo como OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS 
PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do 
Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, 
Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 20 de abril de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel 

Teodorico, s/n - Centro – São José do Sabugí - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE 
REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3467-1016.
São José do Sabugí - PB, 28 de Abril de 2016

JOSINEIDE LIMA DE ARAÚJO - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00018/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00018/2016, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a contratação de serviços de transporte de estudantes do Município de Alagoa 
Grande, no dia 12/05/2016 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego 
Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 11/05/2016.

 Alagoa Grande(PB), 28 de abril de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016
 A Comissão Permanente de Licitação do Município de Marizópolis/PB, torna público que fará realizar 

através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua João Vicente deAlmeida, S/Nº, Bairro 
Edilson Alves, no Município de Marizópolis, Estado da Paraíba, às 09:00 horas do dia 16 de Maio de 
2016 a realização da licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 005/2016, do tipo menor preço, para: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL LAURO VIEIRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE 
MARIZÓPOLIS-PB. Objeto do Contrato de Repasse 1014977-31/2014. Recursos: previstos no orçamento 
vigente Contrato de Repasse 1014977-31/2014-CEF-MESPORTES. 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. Email: pmmarizopolis@bol.com.br .

 Marizópolis-PB, 28 de Abril de 2016
Alexsandro Dantas de Figueiredo

(Presidente da CPL)

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016
 A Comissão Permanente de Licitação do Município de Marizópolis/PB, torna público que fará realizar 

através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua João Vicente deAlmeida, S/Nº, Bairro 
Edilson Alves, no Município de Marizópolis, Estado da Paraíba, às 09:00 horas do dia 16 de Maio de 
2016 a realização da licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 005/2016, do tipo menor preço, para: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL LAURO VIEIRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE 
MARIZÓPOLIS-PB. Objeto do Contrato de Repasse 1014977-31/2014. Recursos: previstos no orçamento 
vigente Contrato de Repasse 1014977-31/2014-CEF-MESPORTES. 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. Email: pmmarizopolis@bol.com.br .

 Marizópolis-PB, 28 de Abril de 2016
Alexsandro Dantas de Figueiredo

(Presidente da CPL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – SECOB/PMCG
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS PROPOSTA TÉCNICA E PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG - LOTE 01
A Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Obras e por intermédio da 

Comissão Setorial de Licitação designada pela Portaria nº 04 de 06 de Março de 2016, de acordo com o 
disposto na Lei nº 8.666/1993 e alterações torna público o RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO DA 
PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇO RELATIVAS AO EDITAL DE na CONCORRÊNCIA 
Nº 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG, LOTE 01,  cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E 
MATERIAIS EO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO,  Como o resultado do julgamento, a Comissão 
declara como empresa vencedora: LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ SOB 
O Nº. 03.834.750/0001-57, que obteve 948,35 pontos na avaliação de sua Proposta Técnica, com o valor 
de R$ 3.412.956,72 (três milhões quatrocentos e doze mil novecentos cinquenta e seis reais e setenta 
e dois centavos) na sua proposta de preços. Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, 
localizada à Rua Treze de Maio, 329, 5º andar, Centro, Campina Grande, PB, fone: (83) 3322-6261, no 
horário de 08:00h às 13:00h. 

Campina Grande, 25 de Abril de 2016.
Pollyana Maria Loreto Meira
Presidente da CS L /SECOB

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Rita

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 01-A/2016

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, no uso de suas atribuições, torna público o novo Edital devida-
mente RETIFICADO com base na DECISÃO SINGULAR DSI-TC 00021/16 do Egrégio Tribunal de Contas 
do Estado. O novo Edital encontra-se a disposição dos interessados na página da FACET CONCURSOS 
(www.facetconcursos.com) e na sede da Prefeitura Municipal de Santa Rita, sito a Rua Juarez Távora, 
nº 93, Centro, Santa Rita – PB. Informações no horário de 08:00min às 13:00min. “Publique-se para 
que surtam seus efeitos legais”. 

Santa Rita/PB, 28 de Abril de 2016
Severino Alves Barbosa Filho

Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Vereadores de Boa Ventura
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2016
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna púbico para conhecimento dos interessados, 

que fará realizar no dia 16 de maio de 2016, às 15:00 horas (horário local), com sede na sala de reuniões 
do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Ventura - PB, localizada na Rua Quitéria Pinto 
Brandão, S/N, Centro, de Boa ventura - PB,  para procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE 
PREÇO, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS 
DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE GFIP, RAIS, DIRF, ENTRE OUTROS, PARA A 
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - PB, conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas na sede da Câmara 
de Vereadores, no endereço acima indicado.

BOA VENTURA - PB, 25 de abril de 2016.
JOSÉ DINARTE PAULINO DE FREITAS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.037/2016/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.037/2016/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/

SEMAS/PMCG E AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL  SITUADO A RUA MAURO LUNA, 303 – CONCEIÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-
TO DA CASA DE PASSAGEM – INFANTO JUVENIL (7 A 17 ANOS E 11 MESES) PRAZO: ATÉ 31 DE 
DEZEMBRO DE 2016. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.030/2016/CSL/SEMAS/
PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2199. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 000. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E 
THIAGO PESSOA GUERRA. VALOR GLOBAL: R$ 27.000,00 ( VINTE E SETE  MIL REAIS). DATA DE 
ASSINATURA: 02/04/2016. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º. 00003/2016
Objeto: contratação de profissionais na área de saúde e outros.
Vencedores: 
- BARRETO MELO – ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - CNPJ Nº 23.495.108/0001-06, 

vencedora com o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
- ANA CLAUDIA LEITE ROSADO - CPF Nº 092.420.784-17, vencedora como valor mensal de R$ 

3.595,00 (três mil e quinhentos e noventa e cinco reais).
- GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA - CPF Nº 077.173.444-16, vencedora como valor 

mensal de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais).
- JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA - CPF 206.662.254-00, vencedora como valor mensal de R$ 3.960,00 

(três mil e novecentos e sessenta reais).
- TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ -CPF nº 060.614.734-94, vencedor como valor mensal de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
- MARAIZA DANTAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CPF nº 012.550.494-21, vencedora como 

valor mensal de R$ 1.400,0, (hum mil e quatrocentos reais).
- ICLENIO BARBOSA DA SILVEIRA -CPF nº 034.160.634-06, vencedor como valor mensal de R$ 

13.500,0, (treze mil e quinhentos reais).
- ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO - CPF 086.781.9054-93, vencedor como valor mensal de 

R$ 2.500,0, (dois mil e quinhentos reais).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos da 

Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura do termo 
de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 28 de abril de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

INSTRUMENTO:TERMO DE CONTRATO Nº 005/2016.PARTES:SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO ECONÔMICO/LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.OBJETO 
CONTRATUAL:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS 
DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CAMPINA GRANDE-PB.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2016. VALOR GLOBAL: R$ 
328.000,00. (TREZENTOS E VINTE OITO MIL REAIS).FUNDAMENTAÇÃO:PREGÃO PRESENCIAL Nº 
2.08.001/2016/SRP/CSL/SECOB. LEI 8666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES. FUNCIONAL PROGRAMÁTI-
CA: 23.695.1002.2083. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.FONTE:000.SIGNATÁRIOS:LUIZ ALBERTO 
LEITE / MARIA JOSE DA SILVA SOUZA.DATA DE ASSINATURA: 28/04/2016.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/2.948
DATA DE ABERTURA: 11 de Maio de 2016 – horário: 13:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA AUTARQUIA.

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa através 
da sua Pregoeira, torna público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP, sob 
o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na 
legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 626711. SUPORTE 
LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 
7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei 
Complementar nº. 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSO – 00 (TESOURO). Consultas com o Pregoeiro 
e sua equipe de apoio, no endereço Av. Minas Gerais, 177, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB, no 
Fone: (083) 3214-7629 ou pelo e-mail: cplemlur2@gmail.com

João Pessoa, 28 de Abril de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Presidente/Pregoeira da CPL/EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio 

Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Maio de 2016, 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, 
DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 
CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Picuí - PB, 25 de Abril de 2016.
ATEMÁRIO GOMES DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CHAMADA PÚBLICA N.° 01/2016
EXTRATOS DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, 
destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE, até dezembro de 2016. 
FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 01/2016. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes dos 
presentes contratos correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e:

DATA CONT. CONTRATADOS CPF VALORES
28.04.2016 108/2016 VANÍCIO DA SILVA

FERNANDES;
076.950.114-19 5.535,00

28.04.2016 109/2016 NILSON RODRIGUES 
BALBINO;

459.305.704-34 10.566,00

28.04.2016 110/2016 NATALINE DOS SANTOS 
SILVA;

095.671.214-27 21.568,00

28.04.2016 111/2016 SEVERINO FERNANDES DOS 
SANTOS;

726.863.164-20 13.020,00

28.04.2016 112/2016 MARIA CLARICE DOS 
SANTOS SILVA;

021.420.094-92 19.184,00

28.04.2016 113/2016 PEDRO BARROS DE 
CARVALHO;

713.352.504-68 19.710,00

28.04.2016 114/2016 MARIA DA LUZ LIMA DA 
SILVA;

045.594.804-60 7.600,00

28.04.2016 115/2016 ANTONIO LIMA DA SILVA; 515.033.604-15 10.119,00
28.04.2016 116/2016 ANTONIO COSME DA SILVA; 350.429.744-15 12.084,00
28.04.2016 117/2016 ISABEL BENTO ALVES; 049.841.084-60 7.385,00
28.04.2016 118/2016 MARINALVA DA SILVA 

OLIVEIRA;
789.883.814-91 11.016,00

28.04.2016 119/2016 MARIA ISABEL DO VALE 
SILVA;

910.707.244-91 16.020,00

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO 
HABITACIONAL ALTIPLANO CABO BRANCO

O PRESIDENTE da diretoria administrativa da Associação dos Moradores do Conjunto Habi-
tacional Altiplano Cabo Branco – A. M. C. A., possuidora do CNPJ nº 09.295.395/0001-71, no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com os artigos 23, 24 e 30 do ESTATUTO SOCIAL, em 
pleno gozo de seus direitos, CONVOCA todos os associados e todas as empresas interessadas 
a proceder com a Locação, o Arrendamento ou o Direito de Superfície de parte do imóvel “Uma 
faixa de terra própria, localizada no Loteamento Jardim Bela Vista, na enseada do Cabo Branco, na 
Praia de Tambaú, nesta cidade, limitando-se ao norte com o loteamento de propriedade da Visão 
Investimentos Imobiliários, medindo 579m,00; ao sul com a Avenida José Rufino, medindo 579m,00; 
a leste com terras de propriedade da INOCOP, medindo 23m,00, e ao oeste com terras da Visão 
Investimentos Imobiliários medindo 19m,00”, devidamente registrado no Cartório Eunápio Torres, 
conforme matrícula nº 22.913, imóvel onde se encontra localizada a sede da Associação, para 
participar da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no SESC - Administração Regional 
no Estado da Paraíba, na Rua Desembargador Souto Maior, 291 - Centro - João Pessoa/PB, no dia 
19 de maio de 2016, oportunidade em que cada empresa deverá apresentar a sua proposta para o 
imóvel em questão, seja ela uma Locação, um Arrendamento ou um Direito de Superfície, devendo 
tal proposta ser enviada por escrito em envelope lacrado e com antecedência mínima de 48 horas, 
envelope a ser entregue na sede da associação, situada na Rua José Rufino, s/n, Altiplano, João 
Pessoa/PB, para que os sócios, em assembleia, ouçam e analisem as propostas apresentadas 
pelas empresas comparecentes, escolhendo assim a empresa vencedora para implementar as 
melhorias apresentadas, e oportunidade em que os sócios poderão apresentar seus destaques, 
votos e solicitações, se for o caso, às 17:30h, em primeira convocação com a presença mínima 
de 2/3 (dois terços) dos membros-associados, ou, na segunda convocação, às 18:00h, com pelo 
menos metade dos associados mais um, na forma definida pelo estatuto e na terceira convocação, 
às 18h30, com a presença mínima exigida, a fim de deliberarem sobre a seguinte PAUTA: - Pres-
tação de contas dos pagamentos das mensalidades. - Exclusão dos sócios inadimplentes. - Ouvir 
e analisar as propostas apresentadas pelas empresas comparecentes, convocadas, para proceder 
com a Locação, Arrendamento ou Direito de Superfície de parte do imóvel, escolhendo a empresa 
vencedora. Para a instalação, funcionamento e deliberação da Assembleia Geral Ordinária, ora 
convocada, serão observados e obedecidos os seguintes procedimentos: I – aberta a Sessão e 
verificado o quórum exigido para funcionamento em primeira convocação, a Assembleia Geral 
deliberará sobre os supracitados pontos da PAUTA, conforme convocação feita por este Edital 
que encontrar-se-á disponível na sede administrativa da associação, bem como afixado em locais 
públicos e abertos ao público em toda a extensão do bairro; II – não havendo quórum, será feita a 
segunda convocação; III – persistindo a falta de quórum, se fará uma terceira convocação, obser-
vando o número mínimo de 10 (dez) sócios, conforme disposição estatutária; IV – observando o 
quórum mínimo exigido, o PRESIDENTE irá declarar aberta e regular a assembleia geral ordinária, 
procedendo com a abordagem dos assuntos contidos na PAUTA.

João Pessoa, 18 de abril de 2016.
JOÃO DOUGLAS ABRANTES DE OLIVEIRA FILHO

Presidente da A.M.C.A.

EDITAL DE IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ELEIÇÕES
SINDICAIS 2016/2020

SINDELETRIC
A COMISSÂO DO PROCESSO ELEITORAL 2016/2020 DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 

NAS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DA PARAÍBA comunica 
a todos os associados, na forma do Art. 56, do Estatuto Social da Entidade, que pediram registro de 
chapa abaixo, para concorrerem às eleições desta Entidade, marcada para o dia 23 de maio de 2016, 
fincando aberto prazo de 3 (três) dias, a partir desta publicação, para impugnação dos candidatos

CHAPA 1 - AVANÇAR COM LUTA E CIDADANIA
Manuel Henrique de Almeida
Jobson Pessoa dos Santos
José Carlos dos Santos
Vivianne Melo do Egypto Pereira
Severino Antônio Ataíde de Melo
Humberto Batista Gomes Júnior
José Mário da Cruz
Nilson Lins Vilar
Roberto Hélio Borges
Waldir Macedo Lins Fialho
Valmir de Almeida Menezes
Iranildo Ananias da Silva
Cláudio Roberto dos Santos
Flávio Costa
Edson Araújo Moreira
Everaldo Marques Vidal da Silva
Ernesto Gerd Loewenbach
José Roberto Fabião dos Santos
Ramonita Maria Leite Câmara
Taysa Mendes Villarin
Edinaldo Cabral dos Santos
Otavio Gadelha Trocoli
Fabrício André Silva de Araújo
Edinaldo Antônio Nonato

João Pessoa, 28 de abril de 2016.
Herivan Carvalho de Oliveira 

Coordenador da
Comissão Eleitoral - SINDELETRIC

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOSBANCÁRIOS 
DE CAJAZEIRAS E REGIÃO - CNPJ: 09.319.062/0001-35

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente desta entidade classista no uso de suas atribuições CONVOCA todos os associados 
quites e em gozo de seus direitos sindicais para participarem a Assembleia Geral Extraordinária, 
que será realizada na Sede Própria do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários 
de Cajazeiras e Região, à Rua João de Souza Maciel, 186, Bairro da Esperança, Cajazeiras - PB, 
neste dia 06/05/2016, às 17h00 em 1a. convocação e não havendo quórum, às 19h00 em 2a. 
Convocação para em conformidade com o previsto no Estatuto Social desta entidade, deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1 – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO ENCERRAMENTO DE 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DO ESCRITÓRIO 
EDILZA BATISTA ADVOGADAS ASSOCIADAS PRESTADOSA ESTE SINDICATO; 2 – OUTROS 
ASSUNTOS CORRELATOS

Cajazeiras - PB, 28 de abril de 2016.
Nelson Soares da Silva- Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DE CAJAZEIRAS E REGIÃO - CNPJ: 09.319.062/0001-35

Prezados Associados: Em cumprimento as disposições legais e Estatutárias, apresentamos 
a V.Sa. para o devido exame e deliberação, o BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2015. 
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se tornem necessários. 
Cajazeiras - PB, 28 de março de 2016.    Nelson Soares da Silva - Presidente. 

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO/SINTÉTICO – ATIVO - CIRCULANTE - R$ 
2.269,28 - DISPONÍVEL  - R$ 2.269,28; CAIXA – R$ 455,83. BANCOS CONTA MOVIMENTO – R$ 
1.823,45. ATIVO NÃO CIRCULANTE – R$ 38.055,72. IMOBILIZADO – R$ 38.055,72; IMOBILIZADO 
EM USO - R$ 38.055,72; TOTAL DO ATIVO – R$ 40.325,00. PASSIVO - PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R$ 
35.947,50. PREJUIZOS ACUMULADOS – R$ 1.372,17. LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO 
– R$ 37.319,67; LUCRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – 31.559,82. TOTAL DO PASSIVO – R$ 
40.325,00.  Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro 
de 2015.

NELSON SOARES DA SILVA                                                  MARIA CÉLIA RIBEIRO ALECRIM
  Presidente                                                                                         Sec. de Finanças
                                             HUMBERTO LUÍS LACERDA FRADE
                                                  CRC 005596O0 e CPF: 132.715.394-72

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.030/2016/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.030/2016/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica: AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com vistas a Contratação 
de  Locação de Imóvel  situado a Rua Mauro Luna, 303 – Conceição, destinado ao funcionamento 
da Casa de Passagem – Infanto Juvenil (7 a 17 anos e 11 meses) até 31 de dezembro de 2016, 
embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da 
Lei de Licitações, no valor total de R$  27.000,00 (vinte e sete mil reais), cujas despesas correrão 
á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2199 (Ações da Casa de 
passagem). Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 000.

Campina Grande, 01 de Abril de 2016.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

Praça Getúlio Vargas, 40B, 1º Andar, Centro, Santa Rita-PB
CEP 58300-410 E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 068/2016. Processo Administrativo nº 298/2015.Chamada Pública 005/2016.

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através do Fundo Municipal de Saúde.
Contratado:CLÍNICA RADIOLÓGICA DE SANTA RITA LTDA-ME-CNPJ nº 09.308.834/0001-33.
Objeto: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES DE DIAGNOSTICO PARA RADIOLOGIA, MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO E 
ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DO SUS.
Valor total:R$ 598.052,40 (Quinhentos e noventa e oito mil cinquenta e dois reais e quarenta 
centavos),  
Vigência:Até o final do exercício financeiro. 
Dotação Orçamentária:

02.101 Fundo Municipal de Saúde 

10.302.1612.2042 Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média 
Complexidade 

3390.39.99.000 Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica 

3390.39.99.014 Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica

Fundamentação legal:Fundamentação legal: Art. 24º, inc. X, da Lei 8666/93. Data da 
assinatura: 29 de abril de 2016.

Jacinto Carlos de Melo
Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09005/2016.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 09005/2015 PROCESSO ADM. Nº. 2015/000451
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis Destinados à
merenda escolar dos Alunos das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que lhes foram 
conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N. º 09005/2015, devidamente 
homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e do Decreto 
Municipal nº. 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: JPM - JOÃO PESSOA MERCANTIL CNPJ: 15.155.318/0001-19
FONE/FAX: (83) 3566-2224 END.: AV. PRESIDENTE RANIERI MAZILLI, S/N –
EMPASA/CEASA – CRISTO REDENTOR – JOÃO PESSOA/PB CEP: 58.071-000
EMAIL: licitação@jpmercantil.com.br

ITEM UNID ESPECIFICAÇÃO QUANT MARCA R$ UNIT R$ TOTAL

01 PACOTE

Achocolatado 
Tipo: Achocolatado em pó 
instantâneo enriquecido 
com vitaminas, fonte de 
minerais, sem glúten. 
Ingredientes: açúcar, cacau 
em pó, maltodextrina, 
mínimo de 07 (sete) 
vitaminas, emulsificante 
lecitina de soja e 
aromatizantes. As 
vitaminas citadas devem 
fornecer pelo menos 15% 
dos valores diários de 
referência p/crianças de 7 a 
10 anos, em 100 ml do 
produto pronto para 
consumo (considerar o per 
capta de pó necessário para 
o preparo de 100 ml) 
também deve conter 
minerais como cálcio e 
ferro. Não contém glúten. 
Embalagem deve estar 
intacta, acondicionado em 
saches de 400 gr. Data de 
fabricação de no máximo 
30 dias antes da data de 
entrega. Prazo de validade 
mínimo de 12 meses.

8.000 MILKLY

R$ 3,49
(três reais 
e quarenta 
e nove 
centavos)

R$ 27.920,00
(vinte e sete 
mil, 
novecentos e 
vinte reais)

Valor Total: R$ 27.920,00 (Vinte e sete mil, novecentos e vinte reais)

João Pessoa, 25 de abril de 2016.
EDILMA FERREIRA DA COSTA

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016/06665

DATA DE ABERTURA: 11 de Maio de 2016 – horário: 09:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONTENTORES, PAPELEIRAS E LIXEIRAS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 
através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 626521. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.985/03 e 
5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 
nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSO – 00 (TESOURO). 
Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av. Minas Gerais, 177, Bairro 
dos Estados, João Pessoa-PB, no Fone: (083) 3214-7629 ou pelo e-mail: cplemlur2@gmail.com

João Pessoa, 28 de Abril de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Presidente/Pregoeira da CPL/EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/15690

DATA DE ABERTURA: 12 de Maio de 2016 – horário:09:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 
através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 626865. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.985/03 e 
5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 
nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSO – 00 (TESOURO). 
Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av. Minas Gerais, 177, Bairro 
dos Estados, João Pessoa-PB, no Fone: (083) 3214-7629 ou pelo e-mail: cplemlur2@gmail.com

João Pessoa, 28 de Abril de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Presidente/Pregoeira da CPL/EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posterio-
res, Lei complementar 123/06 e alterações, Decreto n.º 7892/2013, e demais normas inerentes a 
espécie, que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇO do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá 
na sede da Prefeitura Municipal de GURINHEM, no dia 12 de Maio de 2016 as 10h00min. Objetivo: 
Eventual contratação de empresa especializada em serviços de moldagem, confecção e adaptação 
de Próteses Dentárias, destinadas a população do Município de Gurinhém. Maiores informações e 
aquisição do edital completo na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhém-PB, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou pelo fone: (083) 3285-1529

Gurinhém, 28 de Abril de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º002/2016
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de GURINHÉM e para quem interessar que após a reunião 
de abertura e análise dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, da Tomada de 
Preço n.º 001/2016, em reunião ocorrida em 16 de Abril de 2016 as 10:00hs, cujo objeto é Aquisi-
ção de materiais de construção, hidráulicos, elétricos, madeiramentos e ferramentas, destinados a 
manutenção das secretarias municipais, a comissão apurou que a empresa: RISOMAR ONOFRE 
DE PAIVA-ME, CNPJ 08.222.560/0001-00  foi vencedora de todos os itens licitados com o valor 
total de R$ 356.236,85 (trezentos e cinquenta e seis mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e 
cinco centavos).

Gurinhém,27 de Abril de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

Secretaria Municipal de Administração
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2016 - PMSJT
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços nº. 001/2016, que em como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, e 
ADJUDICO seu objeto em favor da empresa: NRJ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 
10.542.457/0001-81, com proposta no valor de R$ 49.811,81 (Quarenta e nove mil oitocentos e 
onze reais e oitenta e um centavos).

São João do Tigre - PB, 13 de Abril de 2016.
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

Secretaria Municipal de Administração
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2016 - PMSJT
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento da Tomada de Preços nº. 002/2016, que em como objetivo a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EMEIEF SEMEÃO MONTEIRO DA COSTA, e 
ADJUDICO seu objeto em favor da empresa: NRJ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 
10.542.457/0001-81, com proposta no valor de R$ 97.977,70 (Noventa e sete mil novecentos e 
setenta e sete reais e setenta centavos).

São João do Tigre - PB, 13 de Abril de 2016.
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito Constitucional
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

Secretaria Municipal de Administração
EXTRATO DE CONTRATO

TOMDA DE PREÇOS Nº 001-2016-PMSJT
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE 

CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº. 001/2016.
DOTAÇÃO: 03.000.12.361.2017.1002 – 44.90.51.
VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2016
FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre/José Maucelio Bar-

bosa e a empresa NRJ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP / Júlio Cesar de Sousa Mendes: CNPJ: 
10.542.457/0001-81.

VALOR DO CONTRATO: R$ 49.811,81 (Quarenta e nove mil oitocentos e onze reais e oitenta 
e um centavos).

CONTRATO: PC 011.01/2016/PMSJT
DATA DA ASSINATURA: 13 de Abril de 2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO - ADIAMENTO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016
OBJETIVO: Contratação de visando aquisição parcelada de medicamentos da atenção básica, 

destinados a Secretaria de Saúde do município de Quixaba/PB.
O Pregoeiro da prefeitura municipal de Quixaba torna público que a reunião para o processo 

acima citado anteriormente marcado para o dia 02 de maio de 2016, fica adiado para acontecer no 
dia 16 de maio de 2016, no mesmo horário já marcado anteriormente.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o novo Edital na sala da CPL, na Prefeitura 
Municipal, situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 28 de abril de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 13 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO MENSAL DE 
VEICULO TIPO UTILITÁRIO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 15 PASSAGEIROS PARA 
TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES 
DE LAGOA DOS CESÁRIO A RIACHO DOS BALTAZAR A SÃO JOÃO BOSCO, MANHA E TARDE 
COMPREENDENDO UM PERCURSO DE 30 km DIÁRIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 28 de Abril de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual 
- EPI´S para uso dos agentes de Trânsito da STTP - Superintendência de Trânsito e Transportes 
Públicos, no desempenho de suas atividades, conforme especificações constantes no termo de 
referência.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Lei Federal nº 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3341-1278.Email: sttpcampina.licita@gmail.com Edital: http://sttpcg.com.
br/Campina Grande - PB, 26 de Abril de 2016. JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 12 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E FORMATA-
ÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA HELENA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 28 de Abril de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:30 horas do dia 12 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNI-
CIPAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO E SUPORTE E CAPACITAÇÃO, COM O OBJETIVO DE 
INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ESCOLAS DO 
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 28 de Abril de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2016
OBJETIVO: O objeto do presente chamamento é o credenciamento  para Bolsa Estagio, para 

alunos de Curso Superior, Cursos Técnicos e Ensino Médio de diversas áreas, para atender de-
mandas específicas da Secretaria de Educação, com fundamento na Lei Municipal nº 4.279/2013.

ABERTURA: 13/05/2016, às 09:00hs.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 27 de abril de 2016.
Meryelle D’Medeiros Batista
PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2016
OBJETIVO: A presente Licitação tem como objeto o chamamento de pessoa(s) jurídica(s) 

interessada(s) em firmar com a Prefeitura Municipal de Patos, CONTRATO para fins de prestação 
de serviços privados, visando à prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS, na área de 
Exames de Diagnóstico por Imagem (Radiografia, Mamografia, Densitometria Óssea e Tomografia).

ABERTURA: 13/05/2016, às 11:00hs.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 27 de abril de 2016.
Meryelle D’Medeiros Batista
PRESIDENTE DA CPL/PMP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas de 
Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, para suprir as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas 
pertencentes e/ou locados a esta Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME - R$ 84.702,00.

Borborema - PB, 20 de Abril de 2016.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, para suprir as necessi-

dades da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, 
PAB, SCFV, EJA, PNATE ESTADUAL, QSE, PDDE e CREAS: 3.3.90.30.01 - Material de Consu-
mo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Borborema e: CT Nº 00025/2016 - 25.04.16 - SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS 
RIBEIRO - ME - R$ 84.702,00.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Gov. 

Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 08h30min do dia 11 de Maio de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de Material Odontológico, 
Hospitalar e Laboratorial, para suprir as necessidades do Posto de Saúde e as Unidades Básicas de 
Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 13h00min do dia 11 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas 
de Materiais de Construção, para atender às demandas das secretariais deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3360-1010.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 15h00min do dia 11 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas 
de Hortifrutigranjeiros, Carne Bovina e Frango Abatido, destinados ao atendimento da Merenda 
Escolar, Creche Municipal, Programas Federais e demais setores da Administração Municipal. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema - PB, 26 de Abril de 2016.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2016
A Prefeitura Municipal de Borborema/PB, através da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, comunicar aos interessados que está procedendo a Chamada Pública n° 001/2016, para 
fins de habilitação de fornecedores e recebimento de projetos/propostas de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar para alimentação escolar, conforme Lei 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE/
MEC nº 4, de 3 de abril de 2015. Os Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais 
interessados deverão apresentar sua documentação e projeto de venda no dia 23 de maio de 
2016, às 09h30min. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema - PB, 26 de abril de 2016.
ERIKA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA

Secretaria

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS – PB

CONVOCAÇÃO PARA ASSIANTURA DO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL n.º 035/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de materiais de limpeza, 

higiene pessoal e descartáveis, destinados a atender as necessidades de todas as Secretarias do 
município de Patos - PB.

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Patos, Estado da Paraíba, designado pela portaria nº 
01/2016, de 04 de Janeiro de 2014, CONVOCA a empresa MAYER & GUIMARÃES LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 09.268.680/0001-01, para assinatura do contrato resultante do 
processo acima descrito sob sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal no. 8.666/93 atualizada 
pela lei 8.883/94, na sala da CPL localizada na rua Horácio Nóbrega, S/N, 1º andar, bairro Belo 
Horizonte, Patos (PB), devendo a empresa se fazer presente por seu representante credenciado 
nos autos dos processos, em um prazo de até 03 (três) dias.

Patos (PB), 27 de Abril de 2016.
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2016
OBJETO: Serviço de Reparo em veículos de grande Porte destinado a atender as necessidades 

de todas as secretarias do Município de Patos-PB
ABERTURA: 11/05/2016 ás 10h:30min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3610 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 27 de abril de 2016.
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 063/2016
OBJETO: Aquisição de equipamentos para funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento 

– UPA Dr. Otávio Pires de Lacerda
ABERTURA: 11/05/2016 ás 14h:00min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3612 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 27 de abril de 2016.
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 12 de 
Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Remigio - PB, 27 de Abril de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de manutenção e re-
cargas de tonner de máquinas de reprodução dos documentos do município de Uiraúna. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 28 de Abril de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de manutenção e 
recargas de tonner de máquinas de reprodução dos documentos do Fundo Municipal de Saúde de 
Uiraúna. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 28 de Abril de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O   D E  L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 13.183/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.037/2016
DATA DE ABERTURA: 25/05/2016 – ÀS: 09: 00hrs.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR GERAIS I.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 627428. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: (83). 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@
gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ORDINÁRIOS/TRANF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. Fun-
damentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003, 7.884/2013 e 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 28 de Abril de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-009/2016
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de João Pessoa, através de 

seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento da 
IMPUGNAÇÃO do Certame Licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 04-009/2016. Objeto: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FUR-
GOVAN PARA TRANSPORTE DE 7 (SETE) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. Impetrado pela 
empresa: PEDRAGON AUTOS LTDA. Com fundamento no parecer do pregoeiro, para, no mérito, 
dar provimento em partes, alterando-se o termo de referência do edital. Informamos que o edital 
alterado estará disponível aos interessados a partir do dia 03 de maio de 2016, junto ao site: www.
licitações-e.com.br, a sessão de abertura dar-se-á às 08h30 do dia 12/05/2016.

João Pessoa, 28 de maio de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE 

ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E 
ADMINISTRATIVOS, COM ATUAÇÃO NA VARA ÚNICA DO TRABALHO DA CIDADE DE CAJAZEI-
RAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO, DEFENDENDO ESTE MUNICÍPIO, QUANDO FOR O CASO, ESSENCIAIS 
AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 04/04/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA 
ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JU-
RÍDICOS E ADMINISTRATIVOS, COM ATUAÇÃO NA VARA ÚNICA DO TRABALHO DA CIDADE 
DE CAJAZEIRAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DEFENDENDO ESTE MUNICÍPIO, QUANDO FOR O CASO, 
ESSENCIAIS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDNELTON HELEJONE BENTO 
PEREIRA - R$ 27.000,00.

Santa Helena - PB, 04 de Abril de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de medicamentos Psicotrópicos para atender as necessidades da secretaria de saúde de Poço 
Dantas-PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JUVINO FER-
NANDES NETO ME - R$ 114.617,50.

Poço Dantas - PB, 27 de Abril de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 09:30 horas do dia 13 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Remigio - PB, 27 de Abril de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 08:00 horas do dia 13 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de medico pe-
diatra especializado em endocrinologista destinado as atividade do Fundo Municipal de Saúde de 
Uiraúna. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 28 de Abril de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no en-
dereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 28 de Abril de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE 

ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E 
ADMINISTRATIVOS, COM ATUAÇÃO NA VARA ÚNICA DO TRABALHO DA CIDADE DE CAJAZEI-
RAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO, DEFENDENDO ESTE MUNICÍPIO, QUANDO FOR O CASO, ESSENCIAIS 
AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2016.
DOTAÇÃO: 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.36 99 001 OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 MANUTENÇÃO DAS 
ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA FÍSICA 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00024/2016 - 04.04.16 - EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA - R$ 27.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos Psicotrópicos para atender as necessidades 

da secretaria de saúde de Poço Dantas-PB..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016.
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 00029/2016 - 27.04.16 - JUVINO FERNANDES NETO ME - R$ 114.617,50
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

Secretaria Municipal de Administração
EXTRATO DE CONTRATO

TOMDA DE PREÇOS Nº 002-2016-PMSJT
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EMEIEF 

SEMEÃO MONTEIRO DA COSTA.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº. 002/2016.
DOTAÇÃO: 03.000.12.361.2017.1002 – 44.90.51.
VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2016
FONTE DE RECURSOS: Convenio firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e a Pre-

feitura de São João do Tigre, Convenio nº 428/2015 e Recursos Próprios a titulo de contra partida.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre/José Maucelio Bar-

bosa e a empresa NRJ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP / Júlio Cesar de Sousa Mendes: CNPJ: 
10.542.457/0001-81.

VALOR DO CONTRATO: R$ 97.977,70 (Noventa e sete mil novecentos e setenta e sete reais 
e setenta centavos).

CONTRATO: PC 012.01/2016/PMSJT
DATA DA ASSINATURA: 13 de Abril de 2016.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 16h00min, do dia 12 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Oxigênios em cilindros de tamanhos diversos e equipamento concentrador para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 
14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.
br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 28 de Abril de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13.2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 08h30min, do dia 12.05.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de REFEIÇÕES e COFFE 
BREAK, destinados a Eventos Festivos, Inaugurativos e Comemorativos promovidos pela Prefeitura 
Municipal de Mulungu, até dezembro de 2016: Recursos financeiros: PRÓPRIOS, PETI, PROJOVEM, 
CRAS, QSE, CAPS, IDOSO, PAB e orçamentários previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Mulungu - PB, 27 de Abril de 2016.
WELLIGTON PEDRO DA COSTA – Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14.2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha – PB, às 08h30min, do dia 16 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de CARNES 
BOVINA, FRANGO, PEXE e LINGÜIÇA, destinados ao PETI, CRECHE, PRO JOVEM, CRAS, 
CASA DE APOIO, MERENDA ESCOLAR e demais setores da Administração até dezembro de 
2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 28 de Abril de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14.2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182, Centro – Mulungu/PB - PB, às 14h00min, do dia 12.05.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de Fármacos Farmácia Básica 
destinados ao atendimento da população municipal até dezembro de 2016. Recursos previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Mulungu - PB, 27 de Abril de 2016.
WELLIGTON PEDRO DA COSTA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dr. 

João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 10h30min, do dia 16.05.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de Botijão de Gás GLP c/13 kg 
(conteúdo e vasilhames), destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo 
Municipal de Saúde de Alagoinha/PB até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: 
no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 28 de Abril de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 08h30min, do dia 13.05.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Contratação de empresa especializada no Ramo 
pertinente para Confecções parceladas de MATERIAIS GRÁFICOS para as Secretarias Municipais 
de Administração, Finanças, Educação e Cultura e Fundo Municipal de Saúde, até dezembro de 
2016. Recursos Financeiros: PRÓPRIOS, FUS, PAB, VIG E SAUDE, MAC, MDE, QSE e FUNDEB 
40% e orçamentários previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 04/2013. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Mulungu - PB, 27 de Abril de 2016.
WELLIGTON PEDRO DA COSTA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016.2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 15h00min do dia 13.05.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações/Contratações eventuais de Veículos diver-
sos destinados ao transporte de Alunos, Bolsa Família, Secretaria de Educação e Pacientes para 
tratamentos de Saúde em Unidades Hospitalares da Região. Recursos financeiros PRÓPRIOS / 
FUS / CAP / PMAQ / VIG. SANITÁRIA / VIG. EM SAÚDE / NASF / IGDBF / QSE / FUNDEB 40% e 
MDE: e orçamentários previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. 

Mulungu - PB, 27 de Abril de 2016.
WELLIGTON PEDRO DA COSTA - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de São João do Tigre - PB TORNA PÚBLICO E COMUNICA a Chamada 
Pública nº 001/2016 para Aquisição de Frutas, Verduras e Frango para a Merenda Escolar da Rede 
de Ensino Municipal e demais secretarias, destinado ao atendimento do PNAE e outros, conside-
rando o disposto no art. 21, da Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE 04/2015, de 02 de Abril 
de 2015. Os grupos informais e/ou formais interessados deverão apresentar sua documentação e 
projeto de venda no dia 18 de Maio de 2016, às 14h30 min. Informações: no horário das 07h30min 
às 11h30min. Telefone: (083) 3351-1544.

Monteiro - PB, 27 de Abril de 2016.
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cacimba de Areia/PB, através do Pregoeiro 

torna público para conhecimento dos interessados, que fica CANCELADO o procedimento licitatório 
Pregão Presencial N.º 00027/2016, que tem como objeto contratação de empresa para prestar os ser-
viços com a confecção de prótese dentária, atendendo ao recurso Brasil sorridente, dos beneficiários 
do município de Cacimba de Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. O cancelamento 
se fez por motivos superiores e supervenientes a administração, compreendendo falha no edital. 

Cacimba de Areia - PB, 26 de Abril de 2016.
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE COMUNICAÇÃO – DEFERIMENTO PARCIAL DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016

O MUNICÍPIO DE ESPERANÇA torna público o resultado do julgamento do recurso interposto 
pela empresa XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME participante do PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00015/2016, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. A Pregoeira decidiu pelo conhecimento do 
recurso interposto para no mérito JULGÁ-LO PARCIALMENTE no sentido de: a) Afastamento das 
empresas participantes RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES e SANTA MARIA COMERCIAM 
DE ALIMENTOS LTDA; b) continuação do certame convocando-se os segundos colocados: Marcela 
Elizabete de Miranda Batista Santos Souto, Casa Alves Mercadinho Ltda-Me, Comercial de Alimentos 
Wss Eireli – Me e Oliveira & Oliveira Comercio de Produtos de Limpeza a comparecerem a esta 
edilidade as 09:00 horas do dia 04 de Maio de 2016, para negociação e havendo aceitação dos 
preços definidos na sessão do dia 17.03.2016, análise dos documentos de habilitação e consequente 
adjudicação e contratação para que a Administração não venha sofrer solução de continuidade dos 
serviços; c) encaminhamento de cópia do processo administrativo para a Procuradoria Geral do 
Município para adoção das providências cabíveis, sob fundamento nos artigos 3º da lei 8666/93, 
Artigo 11 XVIII, XIX e XX do Decreto 3555/00 e Decreto Municipal 1459/2007 art. 22, XXI, XXII e XXIII. 

Esperança-PB, 28 de abril de 2016.
Ana Paula Diniz Barbosa Alves

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 

PROCESSO Nº 09.405/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.016/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA 

E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA 
MARCA TAKAOKA PERTENCENTES AO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Oficial, Sra. 
Ticiana Hercilia C. Cavalcanti, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame 
acima referenciado deflagrou-se FRACASSADO por desclassificação da única empresa participante, 
considerando descumprir o subitem 09.7 do instrumento convocatório. Consultas com a Pregoeira 
e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no Fone/Fax: 83. 3214-7937 
ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 28 de Abril de 2016.
Ticiana Hercilia C. Cavalcanti

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 12.783/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.036/2016
DATA DE ABERTURA: 20/05/2016 – ÀS: 09: 00hrs.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR - PERFUROCORTANTES.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 627413. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00hrs, no Fone: (83). 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@
gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ORDINÁRIOS/TRANS. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. Fun-
damentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003, 7.884/2013 e 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 28 de Abril de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00011/2016.
OBJETO: Contratação mensal de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de 

Educação..
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 27/04/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Execução dos serviços de ampliação do Cemitério Municipal, localizado no Distrito 

de Timbó deste município.
LICITANTES HABILITADOS:
- CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME.
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME.
- HOT GAS COMERCIO E SERVIÇOS DE INST. E MONT. EM GERAL LTDA.
- L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
- LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI - ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- CAV CONSTRUCOES LTDA - ME.
- CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME.
- CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE - ME.
- COSTA L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
- O S CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI - EPP.
- TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
09/04/2016, às 10:0 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 29 de Março de 2016

ADELSON ÂNGELO DE ANDRADE - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008-2016
A Pregoeira Oficial do Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande torna público que será reali-

zada nova sessão de abertura às 08:00 horas do dia 12/05/2016 na Sala de Licitações localizada na 
Rua Gedeão Amorim, 133, centro desta cidade, da licitação em epígrafe, tendo em vista na primeira 
reunião não ter comparecido o número mínimo de licitantes para a sua realização um vez que a 
licitação FOI restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados 
ficando desta feita aberto à ampla participação, para: Aquisição de Produtos Hortifrutigranjeiros. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 28 de Abril de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007-2016.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 10007/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10017/2016 - 
11.04.16 - CAVALCANTE & CIA LTDA - ME - R$ 7.610,00 e CT Nº 10018/2016 - 11.04.16 - PAULO 
PONTES DA SILVA - EPP - R$ 70.163,55.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007-2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10007/2016, que objetiva: Aquisição de Materiais 
de Limpeza e Higiene; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CAVALCANTE & CIA LTDA - ME - R$ 7.610,00; PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 70.163,55.

Alagoa Grande - PB, 08 de Abril de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 03 (três) veículos 
tipo pick-up, cabine dupla, 4x4, 0km, modelo 2016, cor branca, motor mínimo de 140cv, câmbio ma-
nual, acessórios (freios abs e airbag duplo, protetor de caçamba, capota marítima, estribos laterais), 
combustível diesel, capacidade de 05 lugares, 04 portas, ar condicionado, direção hidráulica, trio 
elétrico (trava, vidro, alarme) e demais itens de série e segurança conforme a legislação vigente. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 28 de Abril de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Móveis e Equi-
pamentos Médicos, Hospitalares e Administrativos destinados a equipar as Unidades Básicas de 
Saúde do Município de Alagoa Grande/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: 
saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 28 de Abril de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60014/2016
O licitante melhor classificado na fase de lances verbais foi considerado inabilitado por sua 

documentações não atender ao disposto no instrumento convocatório. O Pregoeiro fixou ao licitante 
prazo para apresentação de nova documentação: oito dias úteis. O Pregoeiro informou aos presentes 
que uma nova reunião para continuidade dos trabalhos fica marcada para às 14:00 horas do dia 
10/05/2016, neste mesmo local. Considerações do Pregoeiro: ABERTO FASE DE HABILITAÇÃO 
CONSTATOU-SE A DESCORDÂNCIA DO ITEM 9.2.9 EM DECORRÊNCIA DESTE FATO FOI 
ABERTO PRAZO DE 8 DIAS UTEIS PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO CON-
FORME ART. 48 §3º DA LEI 8.666. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 28 de Abril de 2016

Emídio Diniz Batista - Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 12 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas especializada 
em serviços mecânicos, preventivos e corretivos nos veículos da Secretaria de Saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 28 de Abril de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de 
hortifrutigranjeiros. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 28 de Abril de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - 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 CAJAZEIRAS
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2016

Nos termos do relatório final apresentado, referente a Chamada Pública nº 003/2016, que obje-
tiva: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 
(somente polpa de frutas), para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 
e Programa Nacional de Alimentação de Creches – PNAC; ADJUDICO E HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO – R$ 
4.350,00/PAULO TRAJANO BORGES – R$ 5.500,00/JOÃO BENEDITO DE SOUSA – R$ 5.500,00/
FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO – R$ 4.400,00/MARIA ERICELIA DA SILVA – R$ 4.580,00/
JOSÉ CARLOS DE ABREU PEREIRA – R$ 4.220,00/WELLINGTON PEREIRA DA SILVA – R$ 
5.500,00/RIVANIA ALVES DA SILVA – R$ 4.750,00/FRANCISCO LUIZ DA SILVA – R$ 5.200,00.

                                                        Cajazeiras - PB, 27 de Abril de 2016
                 FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 16:00 horas do dia 12 
de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL ELETRICO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 28 de Abril de 2016
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria da Administração
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.011/2016 
PROCESSOS Nº 2015/056983 da SEDES.
DATA DE ABERTURA: 13/05/2016 - ÀS 08h15minh - Horário de Brasília. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMPOSIÇÃO DE KITS PRO-

FISSIONAIS DE CABELEIREIRO, COM A FINALIDADE DE BENEFICIAR OS PARTICIPANTES 
DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO PROJETO PAC – TAIPA NOVA VIDA, ATRAVÉS DO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 
nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessa-
dos no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da 
licitação nº 627343. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos Decretos 
Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de 
Recursos: 00(Ordinários) e 05(Convênio do Ministério das Cidades). Consultas com o Pregoeiro 
e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no 
Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 28 de abril de 2016
Manoel Taigy de Queiroz Mello Neto

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
construção diversos, mediante requisição diária e periódica - pronta entrega. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 28 de Abril de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de mudas de grama 
Esmeralda - Zoysa Japonica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 28 de Abril de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 28 de Abril de 2016.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 007/2016, do tipo Menor Preço, objetivando A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMA-
RAS DE AR, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de São João 
do Tigre. Data de Abertura: 10/05/2016 às 09h00min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura 
de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 27 de Abril de 2016.
ZENON FLORÊNCIO LIMA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2016
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 008/2016, do tipo Menor Preço por Item, objetivando A AQUISIÇÃO DE PÃES, 
SALGADOS E OUTROS, para suprir as necessidades das secretarias desta municipalidade. Data de 
Abertura: 10/05/2016 às 11h00min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do 
Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações 
através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 27 de Abril de 2016
ZENON FLORÊNCIO LIMA

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas 
especializada em serviços mecânicos, preventivos e corretivos nos veículos destinado a esta 
Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 28 de Abril de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudi-

cou o objeto desta licitação em favor de CHRISTIANO FRANCISCUS XAVIER VASCONCELOS 
SILVA CPF 080.778.934-81 no valor total de R$ 15.300,00, RENE RAMON GOMES MACEDO 
CPF 108.138.684-32 no valor total de R$ 35.100,00 e JOAO BATISTA LOPES DO REGO CPF 
073.353.304-32 no valor total de R$ 18.000,00. Demais informações 83-3372-2481. 

Cuité – PB, em 13 de abril de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2016

A Prefeita do Município de Cuité/PB torna público que homologou a adjudicação do objeto 
desta licitação em favor de CHRISTIANO FRANCISCUS XAVIER VASCONCELOS SILVA CPF 
080.778.934-81 no valor total de R$ 15.300,00, RENE RAMON GOMES MACEDO CPF 108.138.684-
32 no valor total de R$ 35.100,00 e JOAO BATISTA LOPES DO REGO CPF 073.353.304-32 no 
valor total de R$ 18.000,00 perfazendo o valor global de R$ 68.400,00. Em consequência, ficam 
convocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, 
caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas em lei. Demais informações 83-3372-2481.

Cuité – PB, em 13 de abril de 2016. 
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
CASA CLEMENTINO LEITE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016
A Câmara Municipal de Alagoa Nova torna público que se encontra à disposição dos interessa-

dos na Câmara Municipal de Alagoa Nova o Edital do Pregão Presencial nº 01/2016, referente à 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS E FILTROS, com data de abertura marcada 
para o dia 12 de maio de 2016 às 13:30 horas, na Câmara Municipal de Alagoa Nova, sediada na 
Travessa Abdias Leal, s/nº, Centro, Alagoa Nova-PB. Maiores informações na Câmara Municipal 
ou pelo telefone (83) 3365 1534/1166, no horário das 07h00min às 13h00min.

Alagoa Nova, 26 de abril de 2016.
Tatiara Gomes de Almeida

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016
A Câmara Municipal de Alagoa Nova torna público que se encontra à disposição dos interessados 

na Câmara Municipal de Alagoa Nova o Edital do Pregão Presencial nº 02/2016, referente à AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL, com data de abertura marcada para o dia 12 de maio de 2016 às 15:00 horas, na 
Câmara Municipal de Alagoa Nova, sediada na Travessa Abdias Leal, s/nº, Centro, Alagoa Nova-
-PB. Maiores informações na Câmara Municipal ou pelo telefone (83) 3365 1534/1166, no horário 
das 07h00min às 13h00min.

Alagoa Nova, 26 de abril de 2016.
Tatiara Gomes de Almeida

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00038/2015
Extrato do 1.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00038/2015 com a empresa PB CONSTRUÇÕES 

E COMÉRCIO LTDA - EPP – Tomada de Preços 00001/2015, prorrogando-o por mais 09 (nove) 
meses, a contar de 02/04/2016 até 02/01/2017. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: RECURSOS FEDE-
RAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
SUS) - 03:000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.302.0012.1050 - ELEMENTO DE DESPESA: 
4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES; 03.001 - SECRETARIA DE SAÚDE 014 - (TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO SUS) 10.302.0012.1048 - ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51 - OBRAS E INS-
TALAÇÕES. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB e PB CONSTRUÇÕES 
E COMÉRCIO LTDA - EPP - CNPJ Nº 10.629.235/0001-09. DATA DE ASSINATURA: 01/04/2016. 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação mensal de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de 
Educação.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00011/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.090 –SECRETARIA MUN. DE 

EDUCAÇAO 12.361.1023.2021 –MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.36 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 009 – RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
12.365.1024.2022 –MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 009 – RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2026 
– MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 002 – TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) 12.361.1023.2029 - MANTER O 
PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
FÍSICA 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 005 - CONTRIBI-
ÇÃO DO PROG. INSINO FUNDAMENTAL - QSE

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00036/2016 - 27.04.16 - João Vitor Mendes de Almeida - R$ 102.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 15:00 horas do dia 12 
de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS DE CONTROLADOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 28 de Abril de 2016
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 12 
de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 28 de Abril de 2016
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 14:00 horas do dia 12 de 
Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 28 de Abril de 2016
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 10:00 horas do dia 12 
de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 28 de Abril de 2016
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00011/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00011/2016, 
que objetiva: Contratação mensal de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Educa-
ção.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: João Vitor Mendes 
de Almeida - R$ 102.000,00.

Cajazeiras - PB, 27 de Abril de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 16 de Maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras para: Formação de Registro de preços para Contratação de 
Pessoa Jurídica para fornecimento de Material de consumo, para atender as necessidades da 
STTP (Superintendência de Transito e Transportes Públicos).. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93 Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 33411278.
Email: sttpcampina.licita@gmail.com.Edital: http://sttpcg.com.br/Campina Grande - PB, 27 de Abril 
de 2016.JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 10:00 horas do dia 12 de 
Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Gradual 
de Materiais de Escritório e Papelaria para atender a demanda das diversas Secretarias Municipais 
de Santa Cruz/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3536-1002. Email: licitacaosantacruz@gmail.com. 
Edital e anexos disponíveis em: http://www.santacruz.pb.gov.br/transparencia/.

Santa Cruz - PB, 27 de Abril de 2016
VALMIRA TERESA OLIVEIRA DA SILVEIRA - Pregoeira Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 08:30 horas do dia 12 
de maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
gradual de Pneus e Acessórios para a Frota de Máquinas e Veículos do Municipal de Santa Cruz/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Federal nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3536-1002. Email: licitacaosantacruz@gmail.com. Edital e anexos 
disponíveis em: http://www.santacruz.pb.gov.br/transparencia/.

Santa Cruz - PB, 27 de Abril de 2016
VALMIRA TERESA OLIVEIRA DA SILVEIRA - Pregoeira Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 14:00 horas do dia 12 de 
Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Pedra Irregular de Granito para calçamento e de Meio Fio, tipo pré-moldada, para atender a demanda 
do Município de Santa Cruz/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3536-1002. Email: licitacaosantacruz@
gmail.com. Edital e anexos disponíveis em: http://www.santacruz.pb.gov.br/transparencia/.

Santa Cruz - PB, 27 de Abril de 2016
VALMIRA TERESA OLIVEIRA DA SILVEIRA - Pregoeira Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 15:00 horas do dia 16 de Maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Formação de Registro de preços para Contra-
tação de Pessoa Jurídica para serviços fornecimento refeições, para atender as necessidades da 
STTP (Superintendência de Transito e Transportes Públicos).. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 33411278.
Email: licitacaosttpcg@gmail.com.Edital: http://sttpcg.com.br/

Campina Grande - PB, 27 de Abril de 2016.JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação das Bandas Musicais: GATINHA MANHOSA, BONDE DO BRASIL, CIR-
CUITO MUSICAL e FORRÓ DO AMASSO para apresentação artística em praça pública do Município 
de Natuba, por ocasião da realização da tradiconal Festa da Uva nos 22 e 23 de abril de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: Secretaria Municipal de Esporte e Cul-

tura 13.392.0247.2.014 - Manutenção das Atividades Artísticas e Culturais. 3.3.90.36.00 - Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Física. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00019/2016 - 20.04.16 - GM7 EVENTOS E PRODUCOES LTDA - R$ 50.000,00
CT Nº 00020/2016 - 20.04.16 - ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME - R$ 25.000,00
CT Nº 00021/2016 - 20.04.16 - BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS 

LTDA - ME - ME - R$ 60.000,00
CT Nº 00022/2016 - 20.04.16 - Francisca Ofelia Dantas Chianca-ME - R$ 30.000,00
OBJETO: Contratação de empresa visando o fornecimento de estruturas diversas para o evento 

da tradicional Festa da Uva 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 0209 - SECRETARIA DE ESPORTE E 

CULTURA 13 392 0247 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 
3.3.90.39.00 - OUTRO SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00023/2016 - 22.04.16 - AILTON DA COSTA BARBOSA - ME - R$ 42.100,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Processo Administrativo nº. 017/2016
Inexigibilidade de Licitação nº. 0.4.003/2016
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Juazeirinho, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais 

que lhe são conferidas, pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Considerando o atendimento 
às formalidades legais pertinentes, e ainda de acordo com o relatório apresentado pela Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do Município, opinando pela legalidade do 
feito, RECONHECER e RATIFICAR por este termo, a Inexigibilidade de Licitação nº. 0.4.003/2016, 
que tem por objeto a Prestação de Serviços Auditoria Publica e Social, e HOMOLOGO em favor de 
NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA – CNPJ: 13.613.436/0001-06, no valor global 
de R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais), tendo como embasamento legal no Art. 25, Inciso II, § 
1º, c/c os arts. 6, inciso II e art. 13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores, e ainda de acordo 
com o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e ratificado pelo Parecer da 
Assessoria Jurídica do Município. Tendo o Processo Administrativo sido realizado rigorosamente nos 
termos da Lei supracitada, determino ao setor competente que sejam procedidos os efeitos neces-
sários para a contratação. Dê ciência aos interessados e determino que seja lavrado o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente.

Juazeirinho – PB, 24 de Março de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 001/2016

Inexigibilidade Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: Nova Assunção 
Com. de Comb. Ltda, CNPJ: 02.954.973/0001-95. Valor total: o valor total de todos os lotes de I 
a IV a quantia de R$ 1.097.373,00 (Um milhão noventa e sete mil, trezentos setenta e três reais), 
para o período de um ano. Objeto: Prestar o fornecimento de 87.960 mil litros de gasolina comum, 
129.000 mil litros de óleo diesel comum, 64.800 mil litros de óleo diesel S/10, e 9.600 litros de 
álcool comum, óleo lubrificante, destinados aos veículos e os que por força contratual ter direito 
ao mesmo, e 350 botijão de gás GLP de 13KG, destinados as Escolas, Prefeitura, Creche, Casa 
da Familia, PETI, Casa de Apoio e Posto de Saúde. Vigência: 12/04/2016 a 12/04/2017. F. de 
Recurso: FPM, MDE, FUDEB 40%, PETI, Creche, Casa da Família, ICMS, ISS, SUS, FUS, IRRF 
E IPTU. Dotação: Secretarias: Transporte, Educação, Saúde, Ação Social, Gabinete do Prefeito, 
Infra-Estrutura, Finanças e Administração e Planejamento - 33.90.30.00 - Material de Consumo - do 
Orçamento Programa de 2016. Partes Assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeitura) 
e Bartolomeu Vilar de Carvalho (Empresa)

Data da assinatura: 12 de abril de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 002/2016
Inexigibilidade Nº 002/2016. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: S 2 Produções 

de Eventos Musicais Ltda, CNPJ Nº 14.651.898/0001-72. Objeto: Prestar serviços na realização 
de 01 (um) Show do Trio de Forró Os 3 do Nordeste, no dia 30 de abril de 2016,  inicio às 23h:00 
(vinte e três horas), com duração mínima de 02h:00mim (duas horas), em via publica, dentro da 
programação do 22º (vigésimo segundo) Aniversario de Emancipação Politica do Município de 
Assunção/PB. Valor Total: R$ 17.000,00, pela apresentação. Vigência: Será até 31/12/2016. F. de 
Recurso: Próprios (FPM, ICMS, ISS, IRRF E IPTU). Dotação: QDD/2016. Data da ass.: 25/04/2016.
Partes Ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Prefeitura) e Francisco F. dos Santos (Pela Contratada). 

Assunção/PB, 25 de abril de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 003/2016
Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: Massaranduba Locações Ltda EIRELI-

-ME, CNPJ: 09.904.801/0001-00. Objeto: Prestar serviços em forma de locação de 01 (um) palco 
modular, Locação um gerador elétrico de 180 KVA, e locação de 01 (um) sistema de sonorização 
completo profissional, ambos para atender evento de médio porte, onde serão utilizados no dia 30 
de abril de 2016, em via publica, dentro da programação do 22º (vigésimo segundo) Aniversario de 
Emancipação Politica de Assunção/PB. Valor Total: R$ 6.300,00. Vigência: até 31/12/2016. Recurso: 
Próprio. Dotação: QDD/2016. Data da ass.: 27/04/2016. Partes Ass.: Rafael A. de F. Oliveira (Prefeito) 
e o Sr. João Costa de Sousa (Pela Contratada). 

Assunção/PB, 27 de abril de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.015/2016 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.015/2016, cujo objeto e a AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTEGRANJEIRO, de forma parcelada, 
para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Juazeirinho. Data da abertura: 12 de Maio 
de 2016, às 09h30min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor 
de licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, 
Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08:00 as 12:00, 
devendo a empresa licitante ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 28 de Abril de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.016/2016 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 0.6.016/2016, cujo objeto e a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, de forma 
parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Juazeirinho. Data da abertura: 12 
de Maio de 2016, às 14h00min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no 
setor de licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 
05, Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08:00 as 
12:00, devendo a empresa licitante ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 28 de Abril de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.019/2016 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 0.6.019/2016, cujo objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
DE PÃES, BOLOS, SALGADOS, COFFE BREANK E OUTROS, de forma parcelada, para suprir 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Juazeirinho. Data da abertura: 12 de Maio de 2016, às 
16h30min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da 
Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, Juazei-
rinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08:00 as 12:00, devendo a 
empresa licitante ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 28 de Abril de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.017/2016 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 0.6.017/2016, cujo objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
DE CARRADAS DE ÁGUA NATURAL TRATADA DESTINADAS A ATENDER AS REPARTIÇÕES 
PUBLICAS, PESSOAS CARENTES E CISTERNAS COMUNITARIAS, de forma parcelada, para 
suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Juazeirinho. Data da abertura: 12 de Maio de 
2016, às 11h00min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de 
licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, 
Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08:00 as 12:00, 
devendo a empresa licitante ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 28 de Abril de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06403/2016
OBJETO: Prestação de Serviços no Transporte de Estudantes da REDE MUNICIPAL E ESTADU-

AL DE ENSINO, no seguinte itinerário: Sitio Massapê - Aroeiras - Serrote Branco, ao Sítio Massapê 
(Escola), no turno da Manhã e Tarde, perfazendo um total de 52 Km dia.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Juazeirinho-PB
CONTRATADOS: ROGÉRIO BENJAMIM CORREIA - MEI.
OBJETO: Constitui Acréscimo ao Contrato Primitivo no valor de RS 6.500,00 (Seis mil e qui-

nhentos reais), ficando o referido contrato com o Valor Total de R$ 34.500,00 (Trinta e quatro mil 
e quinhentos reais).

BASE LEGAL: Cláusula Terceira do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1° da 
Lei 8.666/93, tal como se encontra em vigor e suas alterações posteriores.

SIGNATÁRIOS: Jonilton Fernandes Cordeiro/PMJ e o Sr. ROGÉRIO BENJAMIM CORREIA. 
DATA DA ASSINATURA: 26/04/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.009/2016
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.009/2016, que tem por objeto a 
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP – 13 KG), de forma parcelada, para suprir as necessida-
des da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte 
empresa: REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL - LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 03.092.570/0001-47do qual se sagrou vencedora do item constante no relatório 
de julgamento e termo de Adjudicação, com o valor total de R$ 76.000,00 (Setenta e seis mil reais). 
Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e 
a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 21 de Abril de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.010/2016
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.010/2016, que tem por objeto a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET 
POR LINK FULL DUPLEX (DEDICADO) DE 30 (TRINTA) MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, conforme termo de adjudicação, em favor da 
seguinte empresa: ONDANET LTDA - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 09.248.450/0001-72 do qual se sagrou vencedora do item constante no relatório de julgamento 
e termo de Adjudicação, com o valor total de R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais). Dê 
ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a 
extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 21 de Abril de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.004/2016
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.004/2016, que tem por objeto CON-
TRATAÇÃOS DE EMRPESA PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO (Através de Incineração) E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS 
DE SAÚDE (RSS), conforme Resolução do CONAMA 358/2005 (Conselho Nacional do Meio 
Ambiente), e ANVISA Resolução 306/2004 (Agência Nacional Vigilância Sanitária), para suprir as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juazeirinho, conforme termo de adjudicação, 
em favor da seguinte empresa: LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.575.881/0001-18, do qual sagrou-se vencedora nos itens 
constantes no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação, anexo ao processo, com o valor 
total de R$ 33.600,00 (Trinta e três mil e seiscentos reais), ficando a referida Homologação com 
o valor total de R$ 33.600,00 (Trinta e três mil e seiscentos reais). Dê ciência aos interessados 
e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 21 de Abril de 2016.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeirinho – PB/ Jonilton Fernandes Cordeiro
Contratado: NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA / Hélida Cavalcante de Brito.
Objeto: Prestação de Serviços de Consultoria em Auditoria Publica e Social.
Valor Global: R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais).
Dotação Orçamentária: 02040.04.123.2001.2014 - 33.90.39.
Recursos Financeiros: Ordinários.
Fundamento Legal: Art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e art. 13 da Lei n.º. 8.666/93 

e alterações posteriores.
Vigência: De até 31 de Dezembro de 2016
Data da Assinatura: 24 de Março de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Material Odontológico, Hospitalar e Laboratorial, para suprir as necessidades das Unidades 
Básicas de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CRM COMERCIAL LTDA - ME - R$ 106.482,40; JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE 
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT - R$ 105.294,60; RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA SAUDE LTDA - R$ 170.308,19.

Pirpirituba - PB, 06 de Abril de 2016
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Material Odontológico, Hospitalar e Laboratorial, para suprir 

as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00011/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB FIXO, MAC, FMS e 
FUS: 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 Pirpirituba e: CT Nº 00043/2016 - 
07.04.16 - CRM COMERCIAL LTDA - ME - R$ 106.482,40; CT Nº 00044/2016 - 07.04.16 - JUED 
COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT - R$ 105.294,60; CT 
Nº 00045/2016 - 07.04.16 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 
170.308,19.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: Aquisições parceladas de 
materiais elétricos destinados a atender as necessidades das secretarias municipais, bem como o 
setor de iluminação pública deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - R$ 120.087,78; CENTER LUZ MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA - ME - R$ 191.338,30.

Pirpirituba - PB, 11 de Abril de 2016
RINALDO DE LUCENA GUEDES - Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de materiais elétricos destinados a atender as necessidades das 

secretarias municipais, bem como o setor de iluminação pública deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,MDE, FUS, 
FEP e OUTROS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00048/2016 - 
12.04.16 - CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - R$ 120.087,78; CT Nº 00049/2016 - 12.04.16 
- CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - R$ 191.338,30.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de medicamentos psicotrópicos destinados a secretaria de saúde; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DROGAFONTE LTDA - R$ 50.210,00.

Pirpirituba - PB, 11 de Abril de 2016
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de medicamentos psicotrópicos destinados a secretaria de 

saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, 
ICMS, TRIBUTOS, PAB FIXO, FARMÁCIA BÁSICA, FMS e FUS: 3.3.90.30.02 – Medicamentos. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00046/2016 - 12.04.16 - DROGAFONTE LTDA - R$ 50.210,00.

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 verduras e frutas para atender a Merenda Escolar, Creche Municipal e aos Programas Federais 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAULO 
PONTES DA SILVA - EPP - R$ 41.603,50.

Pirpirituba - PB, 11 de Abril de 2016
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de verduras e frutas para atender a Merenda Escolar, Creche 

Municipal e aos Programas Federais deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00014/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,MDE, PNAE, PETI, PRO-JOVEM e 
CREAS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00047/2016 - 12.04.16 - 
PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 41.603,50.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016
O Prefeito do Município de Pirpirituba, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

resolve: Homologar e Adjudicar o resultado da Chamada Pública, nº 0001/2016, que objetiva: aqui-
sição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede 
de educação básica pública; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os 
quais apontam como proponente(s) vencedor(es): BERIVAN ALVES GONÇALO - Valor R$ 18.126,20; 
CLEONICE TEODOSIO DE MOURA - Valor R$ 19.904,00; LEONARDO MOURA DA SILVA - Valor 
R$ 19.998,00; NIVALDO SILVA ARAÚJO - Valor R$ 19.800,00; IVANILDO DE ARAÚJO DA SILVA 
-Valor R$ 14.297,50; COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA - Valor R$ 
15.458,00. Publique-se e cumpra-se.

Pirpirituba - PB, 14 de Abril de 2016.
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, 

para alunos da rede de educação básica pública. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública 
nº 0001/2016. DOTAÇÃO: Recursos PNAE/FNDE, MAIS EDUCAÇÃO, PETTI E PROJOVEM: 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00048/2016 - 15.04.16 - BERIVAN 
ALVES GONÇALO - Valor R$ 18.126,20; CT Nº 00049/2016 - 15.04.16 - CLEONICE TEODOSIO DE 
MOURA - Valor R$ 19.904,00; CT Nº 00050/2016 - 15.04.16 - IVANILDO DE ARAÚJO DA SILVA -Valor 
R$ 14.297,50; CT Nº 00051/2016 - 15.04.16 - LEONARDO MOURA DA SILVA - Valor R$ 19.998,00; 
CT Nº 00052/2016 - 15.04.16 - NIVALDO SILVA ARAÚJO - Valor R$ 19.800,00; CT Nº 00053/2016 
- 15.04.16 - COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA - Valor R$ 15.458,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 001/2016
O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Homologar o resultado 

da Inexigibilidade Nº 001/2016. Objeto: Prestar o fornecimento de gasolina comum de óleo diesel 
comum, óleo diesel S/10, alcool comum, e óleo lubrificante, destinados aos veículos e os que por força 
contratual ter direito ao mesmo, e botijão de gás GLP de 13KG, destinados as Escolas, Prefeiutra, 
Creche, Casa da Familia, PETI, Casa de Apoio e Posto de Saúde. Pessoa Jurídica: Nova Assunção 
Comercio de Combutível Ltda, CNPJ nº 02.954.973/0001-95. Valor: Será o valor total de todos os 
lotes de I a IV a quantia de R$ 1.097.373,00, para o período de um ano. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção/PB, 05 de abril de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 001/2016

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município 
de Assunção/PB, exarada todas às fls. da Inexigibilidade Nº 001/2016, para a contratação direta 
da pessoa Jurídica: Nova Assunção Comercio de Combutível Ltda, CNPJ nº 02.954.973/0001-95. 
Direito a: Prestar o fornecimento de 87.960 litros de gasolina comum, 129.000 litros de óleo diesel 
comum, 64.800 litros de óleo diesel S/10, e 9.600 litros de alcool comum, óleo lubrificante, destina-
dos aos veículos e os que por força contratual ter direito ao mesmo, e 350 botijão de gás GLP de 
13KG, destinados as Escolas, Prefeitura, Creche, Casa da Familia, PETI, Casa de Apoio e Posto 
de Saúde. Ratifico o valor total de todos os lotes de I a IV a quantia de R$ 1.097.373,00, para o 
período de um ano. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 05 de abril de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016

O Prefeito Constitucional do Município de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais, resolve 
homologar o resultado da apuração da Inexigibilidade Nº 002/2016, Direito A: Prestar Serviços na 
Realização de 01 (Um) Show do Trio de Forró Os 3 do Nordeste, no dia 30 de Abril de 2016,  inicio 
às 23h:00 (Vinte e três horas), com duração mínima de 02h:00mim (duas horas), Em via publica, 
dentro da Programação do 22º (Vigésimo Segundo) Aniversario de Emancipação Politica do Município 
de Assunção/PB, Conforme Projeto Básico. e com base no relatório apresentado pela CPL, o qual 
aponta como proponente para contratação direta da pessoa jurídica: S2 Produções de Eventos 
Musicais Ltda, CNPJ Nº 14.651.898/0001-72, com o valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil 
reais), pela apresentação Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 18 de abril de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Municí-
pio, exarada todas às fls. do Processo Adm. Inex. nº 009/2016, da Inexigibilidade Nº 002/2016, 
para contratação direta da pessoa Jurídica: S2 Produções de Eventos Musicais Ltda, CNPJ Nº 
14.651.898/0001-72. Direito a: Prestar serviços na realização de 01 (um) Show do Trio de Forró Os 
3 do Nordeste, no dia 30 de abril de 2016,  inicio às 23h:00 (vinte e três horas), com duração mínima 
de 02h:00mim (duas horas), em via publica, dentro da programação do 22º (vigésimo segundo) 
Aniversario de Emancipação Politica do Município de Assunção/PB, conforme projeto básico. Ratifico 
o valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), pela apresentação. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 18 de abril de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais, resolve homologar, o resultado da 
Dispensa de Licitação nº 001/2016, objetivando a Dispensa de licitação por valor para contratação 
direta da pessoa jurídica: Massaranduba Locações Ltda EIRELI-ME, para prestar serviços em 
forma de locação de 01 (um) palco modular, locação de um gerador elétrico de 180 KVA, e locação 
de 01 (um) sistema de sonorização completo profissional, ambos para atender evento de médio 
porte, onde serão utilizados no dia 30 de abril de 2016, em via publica, dentro da programação do 
22º (vigésimo segundo) Aniversario de Emancipação Politica de Assunção/PB. Pessoa Jurídica: 
Massaranduba Locações Ltda EIRELI-ME, CNPJ: 09.904.801/0001-00, com o valor total de R$ 
6.300,00. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção/PB, 25 de abril de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município 
de Assunção/PB, exarada todas às fls. da Dispensa de Licitação nº 001/2016, Objeto: Dispensa 
de licitação por valor para contratação direta da pessoa jurídica: Massaranduba Locações Ltda 
EIRELI-ME, para prestar serviços em forma de locação de 01 (um) palco modular, locação de um 
gerador elétrico de 180 KVA, e locação de 01 (um) sistema de sonorização completo profissional, 
ambos para atender evento de médio porte, onde serão utilizados no dia 30 de abril de 2016, em via 
publica, dentro da programação do 22º (vigésimo segundo) Aniversario de Emancipação Politica de 
Assunção/PB. Pessoa Jurídica: Massaranduba Locações Ltda EIRELI-ME, CNPJ: 09.904.801/0001-
00, com o valor total de R$ 6.300,00. Fundamento: Artigo 24 inciso I, da Lei nº 8.666/93. Ratificado 
pelo Sr. Rafael A. de F. Oliveira (Prefeito), com base nos pareceres da Procuradoria, anexo aos 
autos deste processo. Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 25 de abril de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00001/2016, que objetiva: Contratação 
de empresa visando o fornecimento de estruturas diversas para o evento da tradicional Festa da 
Uva 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
AILTON DA COSTA BARBOSA – ME - R$ 42.100,00. 

 Natuba - PB, 22 de Abril de 2016. 
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito
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