
O Suíte VLibras, criado na 
UFPB, será lançado hoje em 
Brasília. Ele traduz textos, áudios 
e vídeos para a Língua Brasileira 
de Sinais.  PÁGINA 14

Entidade recebeu repasse 
de R$ 894 mil em 2015, mas, 
por descumprimento do con-
trato, o convênio deste ano ain-
da não foi renovado.  PÁGINA 5

Aplicativo paraibano 
beneficiará milhões 
de brasileiros surdos

AACD não presta 
contas de convênio 
feito com o Estado

Tecnologia

PacTUaÇÃo

R$ 1,00

R$ 200,00

assinatura 
anual
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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

altura
0.3m

Moeda

informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

altura

29o Máx.
21o  Mín.

33o  Máx.
20o Mín.

35o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,538  (compra) R$ 3,540  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,400  (compra) R$ 3,690  (venda)
EURO   R$ 4,075  (compra) R$ 4,080   (venda)

l cPi da Telefonia ouvirá delegados e dirigentes de telefônicas. Página 3

l ação integrada prende suspeitos de assalto a banco na capital. Página 6

l Secretaria da Saúde notificou 18 casos de H1n1 de janeiro a abril. Página 14

l licença-paternidade de 20 dias é publicada no Diário oficial. Página 10

Nublado com 
chuvas ocasionais

oPeRaÇÃo laVa JaTo

A ação da Rede Sustentabilidade que pede o afastamento do deputado Eduardo Cunha será julgada hoje pelo Supremo. 
O partido alega que o parlamentar não pode permanecer na presidência da Câmara porque é réu no STF.  PÁGINA 7

STF marca para hoje o  
julgamento de Cunha

PERiGO À ViSTA A falta de ações da Prefeitura de João Pessoa para conservação da 
barreira do Cabo Branco foi discutida ontem em sessão da Câmara Municipal.  PÁGINA 5
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Esportes

Etapa em João Pessoa en-
cerra o calendário nacional 

do vôlei de praia brasileiro.  
PÁGINA 20

O Rubro-Negro quer surpreender  
o rival Cruzeiro no duelo das raposas, 
no Mineirão.  PÁGINA 17

Superpraia terá 7 
atletas paraibanos

campinense tenta 
vaga hoje em Minas

Vôlei coPa Do bRaSil

UFPB desenvolve app informando sobre eventos
Produzido a pedido do Ministério da Cultura, aplicativo deve impulsionar 

a divulgação e o fomento à cultura nacional durante a Rio-2016.  PÁGINA 21



Esboçado desde setembro do ano passa-
do em sua versão preliminar, o novo texto da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi 
finalmente divulgado anteontem com várias 
modificações, entre as quais o aperfeiçoamen-
to de disciplinas como Português e História. 
A instituição de um currículo nacional único 
para o ensino básico é uma velha aspiração 
dos educadores brasileiros. Consideradas as 
diversas regiões do país, temos desigualdades 
educacionais muito marcantes. E para que to-
dos se conscientizem dos seus direitos e deve-
res de cidadania é fundamental que as opor-
tunidades de aprendizado sejam as mesmas. 

A definição de um currículo único se jus-
tifica até por uma questão de justiça. O esta-
belecimento de uma Base Nacional Comum 
tem importância tanto para alunos quanto 
para professores. Sem a base comum, é difícil 
rever a formação de professores, quer inicia-
da, quer continuada. Como nós vamos formar 
professores sem estar definido o que eles de-
vem ensinar? Da mesma forma, pode-se dizer 
que sem um currículo mínimo e unificado é 
praticamente impossível pensar em se produ-
zir um material didático adequado para toda a 
comunidade estudantil brasileira. 

O novo documento, que passou por 
consulta pública e pela análise de especia-
listas, agora será aperfeiçoado em audiên-
cias estaduais com profissionais do setor.
Pelo cronograma do governo, outra nova 
versão da Base Nacional deverá ser entre-
gue ao Conselho Nacional de Educação até 
junho. O CNE, por sua vez, quer ajustá-lo 
e aprová-lo ainda no segundo semestre 
deste ano, para submetê-lo à homologação 
do Ministério da Educação. A expectativa 

mais otimista é que em 2018 o novo currí-
culo da educação básica esteja pronto. 

Na sua atual versão, o BNCC prioriza o 
ensino da gramática portuguesa. Por si só, 
este, já é um ponto bastante positivo. No 
caso da disciplina de História, a ausência 
de tópicos como Antiguidade Clássica - que 
havia sido bombardeada por especialistas 
no primeiro documento, em que prevale-
ciam matérias relacionadas à Ameríndia, 
com foco no povo indígena e africano, em 
detrimento da história ocidental - foi cor-
rigida. Na educação infantil, foram criadas 
três faixas etárias para dividir os objetivos 
de aprendizagem de acordo com a etapa de 
desenvolvimento da criança. Já no ensino 
médio está previsto um currículo mais fle-
xível para dar espaço à educação técnica e 
profissionalizante, incluída agora na Base.

O ensino religioso, que é uma discipli-
na de oferta obrigatória, mas tem matrí-
cula facultativa nas escolas, deixou de ser 
vinculado ao campo das ciências humanas 
para ser considerado uma área autônoma 
de conhecimento. A mudança se deu apenas 
porque, conforme as diretrizes curriculares 
nacionais e outras normas já existentes so-
bre o tema, a alteração seria mais adequada. 
Currículos básicos são uma realidade nos 
sistemas de ensino de países bem coloca-
dos em rankings de educação, como Coreia 
e Finlândia. No Brasil, a reforma curricular, 
com disciplinas comuns para toda a educa-
ção básica, é uma exigência do Plano Nacio-
nal de Educação. A ideia do ministério é que 
60% do currículo seja unificado pelo MEC, 
enquanto o restante seja definido pelos Es-
tados conforme critérios regionais.

Editorial

 O novo currículo
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Artigo

Dez canções de Roberto

O canal Viva, da TV por assinatura, está 
reprisando especiais de Roberto Carlos exi-
bidos pela Rede Globo quando o Rei devia 
ter lá os seus 40 ou 50 anos, se tanto. Hoje, 
está com 75. As reprises vêm sendo mostra-
das aos sábados para homenagear  a nova 
idade do cantor, é o que registra a vinhe-
ta do programa. Acho que Bráulio Tavares 
não está deixando de rever as reapresenta-
ções.  Afinal, quando RC completou 50 anos 
de carreira,  ele brindou os seus leitores do 
extinto “Jornal da Paraíba” com uma notá-
vel seleção de dez canções que considera 
as melhores de Roberto, conferindo a cada 
título rápidas e primorosas  considerações. 
Por oportuno, estou certo de que vale a 
pena ler de novo:

- “O Calhambeque”, uma fascinante 
mistura do cantado com o falado, precurso-
ra de tantos “raps” de 30 anos depois, e com 
um irresistível “bip-bip!” para a plateia re-
petir em uníssono.  Por trás, a chuckberrya-
na saga urbano-adolescente do rapaz que, 
sartreanamente, só existe ao volante de um 
carro, nem que seja uma fubica. 

-  “Quero que vá tudo pro inferno”, que 
abre com um órgão arrebatador, um vocal 
lancinante, uma letra irreverente para a épo-
ca. Uma canção pro cara cantar bêbado, de 
madrugada, embaixo da janela da respecti-
va, no melhor estilo “venha, senão eu morro”.

-  Canções de amor são o forte do rei, e 
aqui vai uma trinca de ases.  “Como é gran-
de o meu amor por você”, “Quase fui lhe pro-
curar” (Getúlio Cortes) e “Ninguém vai tirar 
você de mim” (Edson Ribeiro & Hélio Justo) 
são canções que toco e canto desde que o vi-
nil que as imortalizou ainda estava quente.  
Há outras melhores?  Talvez.  Mas estas são 
as minhas.  Para complementar, o clássico 

“Detalhes”, sobre a qual já correu um itape-
mirim de tinta e não preciso comentar.

- O Rio descobriu, num show de Caetano 
Veloso, que a pequena obra-prima “Debaixo 
dos caracóis dos seus cabelos” tinha sido 
composta por Roberto para ele, durante o 
exílio.  É engraçado.  Na época, todo mundo 
sabia disso. Só posso atribuir tal surpresa à 
faixa etária de imprensa atual.  

- Outra canção-de-amigo que virou hino 
foi “Amigo”, para Erasmo Carlos, que mostra 
um lado importante das músicas de RC: a 
verdade autobiográfica.  Eu, que tanto louvo 
o “Eu poético distanciado”, tiro aqui o chapéu 
para o poeta cujo Eu é geralmente ele mesmo. 

 Já vamos em oito, e até agora só falei 
títulos óbvios!  

- Vou completar a lista com duas músi-
cas que ninguém conhece ou lembra.  Uma 
delas é “Do outro lado da cidade” (Helena dos 
Santos): “A cidade agora / do outro lado tem 
/ alguém que vive sem saber / que eu vivo 
aqui também...”, com uma melodia simples e 
tocante.  Uma canção de distância urbana, de 
jovem sozinho, sem paradeiro e sem amor, 
numa cidade sem sol que poderia ser a Seat-
tle de Kurt Cobain ou a Detroit de Eminem.  

-  A outra é “Nasci para chorar”, versão 
de Erasmo para uma canção italiana: “Eu 
levo a minha vida chorando pelo mundo / 
talvez até tivesse algum desgosto profundo 
/ procuro na memória, procuro me lembrar 
/ mas eu não posso – nasci para chorar...”  
É uma canção dilacerada, adolescente, pes-
simista, mas de um pessimismo “pra cima”, 
revoltado, sem submissão ao Destino, o pes-
simismo rock-and-roll de quem diz “morro, 
mas morro atirando”.  

- Acabou a lista?  Mas, rapaz, eu ainda 
tinha umas quarenta! 

As reprises vêm sendo mostradas aos sábados para homenagear 
a nova idade do cantor, é o que registra a vinheta do programa”.

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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CARTÃO POSTAL 

O ‘ThE DAy AFTER’ FEz BEM AO PSB

Patrocínio de até R$ 100 mil. 
O Banco do Nordeste recebe 
amanhã, último dia, inscri-
ção para seleção de projetos 
culturais a serem executados 
de 2016 a 2018. Os projetos 
devem, necessariamente, ser 
realizados nas áreas de atuação 
do banco.  Na Paraíba, no cen-
tro cultural da instituição, em 
Sousa. Edital neste endereço: 
www.bancodonordeste.gov.br.

“O Açude Velho tem grande po-
tencial inexplorado. Um grande 
espelho d’água em um dos me-
tros quadrados mais valorizados 
da Paraíba”. Do vereador João 
Dantas, sobre requerimento que 
solicita a inclusão, no orçamento 
municipal, do desassoreamento 
do reservatório. Há entusiastas 
da alternativa de inserir os es-
portes náuticos no velho açude, 
inaugurado em 1830.

Pires à mão, como se dizia dé-
cadas atrás. Prefeitos de todo o 
país desembarcam em Brasília, 
segunda-feira, para exigir mais 
dinheiro do governo federal, 
antes que o PMDB embarque no 
Palácio do Planalto e ‘feche as 
torneiras’. Em tempos de transição, 
isso não é algo difícil de ocorrer. A 
Marcha dos Prefeitos vai pedir uma 
espécie de fPM extra, informou o 
deputado Buba germano (PSB).

MúSICA E PROTESTO UNEM ARTISTAS E ESTUDANTES 
Em dezembro passado, o compositor Dani Black gravou, com outros artistas, entre os quais Chico Bu-
arque, Zélia Duncan e Dado Villa-lobos, a música-protesto “O Trono de Estudar”, em apoio à ocupação 
dos estudantes nas escolas públicas de SP. Na madrugada de ontem, o paraibano Chico César cantou 
para estudantes que ocupam a Assembleia legislativa paulista. Querem CPI para investigar desvio da 
merenda escolar na atual gestão do PSDB.

O deputado Raniery Paulino é da ala peeme-
debista que não nutre nenhuma simpatia 
por Eduardo Cunha. Tanto é assim que votou 
favorável à aprovação de requerimento do 
petista Anísio Maia, ontem, no qual é solici-
tada ao STf a inclusão do processo contra 
o presidente da Câmara na pauta de julga-
mento. Será enviado ao ministro Teori Za-
vascki. O processo está parado há 140 dias.

Dicionarizado, achacadores são da turma que faz 
extorsão e vigarice. É como classificou ontem o de-
putado Anísio Maia (PT) o iminente governo Temer, 
que seria formado por “uma quadrilha parlamentar 
que vai atacar os direitos sociais”. E foi catastrófico: 
“Não há como esperar nada de bom de um governo do 
PMDB, dias terríveis estão chegando ao Brasil”.

OS ACHACADORES
CONTRA CUNhA

PROJETOS CULTURAIS MARChA DE PREFEITOS

A divergência é da 
própria natureza da 
democracia e, portan-
to, da política. E, no 
campo partidário, isso 
é tão flagrante que se 
registra até interna-
mente, nos intestinos 
das legendas, movidas, 
como seres orgânicos, 
a corações e mentes. O 
PSB da Paraíba, até pela 
dinâmica participativa 
que adota como modus 
operandi, não está imu-
ne ao pensar diferente, porém se imuniza – e, assim, se humaniza – contra o não debater algo que, num primeiro 
momento, possa ter resistência opinativa. A ideia segundo a qual é necessário ter desprendimento, em política, 
em favor de um projeto coletivo, parece ser a fórmula que faz do PSB paraibano uma sigla crescente – rivaliza, 
em protagonismo, com o PMDB e o PSDB, sobretudo na atualidade, em que detém dois mandatos consecutivos 
no governo do Estado, e tem uma liderança em igual ascensão no cenário nacional: o governador Ricardo Couti-
nho (foto). Dissensão não se torna distensão ou fratura, por isso termina por corporificar um pensamento mais 
ideológico do que pessoal. A surpresa causada pela rápida ascensão da secretária Cida Ramos à condição de pré-
candidata é exemplo disso. Houve algum rumorejar, em rede social, privadamente, de entusiastas da pré-candi-
datura da deputada Estela Bezerra – e, em menor grau, houve quem opinasse pela escolha do recém-ingresso 
gervásio Maia. Porém, nos dias que se seguiram à escolha da professora Cida Ramos como pré-candidata, seu 
nome, naturalmente, rumou em direção a uma unanimidade. O ‘day after’ fez bem a parte da militância do PSB. E 
o protagonismo que a socialista passou a ter na mídia – e no círculo partidário –, a partir de então, potencializou 
essa tendência. A consistência intelectual da professora da UfPB somada à sua capacidade de interagir com os 
movimentos sociais expôs suas credenciais. É candidatura com forte tendência de crescimento.
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CPI da Telefonia convoca representantes 
de empresas e três delegados para depor
Empresas que atuam com 
recarga de celular terão que 
prestar explicações à ALPB

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito que investiga os 
danos causados aos consu-
midores por empresas de te-
lefonia móvel e fixa e internet 
banda larga realizou sessão 
pública nessa quarta-feira 
(4). Durante a reunião, foram 
aprovados requerimentos 
para a convocação de novos 
depoentes, representantes 
de empresas que atuam com 
recarga de celular e três de-
legados, sendo dois do Piauí 
e um de São Paulo. Durante 
a sessão de ontem, os parla-
mentares aprovaram em ple-
nário mais de 140 matérias 
e destacaram a importância 
de obras realizadas pelo Go-
verno do Estado na região do 
Cariri.

De acordo com o relator 
da Comissão, Bosco Carneiro, 
serão convocados dois dele-
gados do Piauí que atuam 
em delegacias especializadas 
em crimes contra ordem tri-
butária e que investigam so-
negação fiscal de empresas 
de recarga de celular, além 
de um delegado de São Pau-
lo que participou de investi-
gações sobre a formação de 

oligopólio das empresas de 
telefonia.

Logo após o fim da reu-
nião da CPI, foi iniciada a ses-
são no plenário José Mariz. 
Na ocasião, os deputados 
aprovaram 143 requerimen-
tos com destaque para a ma-
téria de autoria do deputado 
Jeová Campos, que solicita 
a realização de audiência 
pública da Frente Parlamen-
tar da Água. O objetivo do 
encontro será debater a im-
plantação de projetos sus-
tentáveis após a conclusão 
das obras de transposição 
das águas do Rio São Fran-
cisco, bem como discutir po-
líticas públicas de utilização 
racional da água oriunda da 
transposição.

Os deputados também 
usaram a tribuna do plená-
rio para elogiar a entrega 
de obras realizadas duran-
te esta semana pelo gover-
nador Ricardo Coutinho na 
região do Cariri paraibano. 
João Gonçalves declarou que 
é motivo de muita alegria 
viajar pelo Estado da Paraí-
ba acompanhando as obras 
realizadas pelo gestão es-
tadual. O parlamentar des-
tacou os municípios de Co-
xixola, Parari, Santo André, 
Sumé, São João do Tigre, São 
Sebastião do Umbuzeiro e 

Deputados vão acolher depoimentos de delegados que atuam em delegacias especializadas e no combate ao crime contra o consumidor

Ouro Velho, que receberam 
do Governo do Estado a pa-
vimentação de estradas im-
portantes para o desenvol-
vimento da região. “É muito 
bom fazer parte de uma ban-
cada que chega às cidades e 

vê o povo feliz. Com todas as 
dificuldades, o governador 
consegue manter a Paraíba 
em dia e com obras”, afir-
mou João Gonçalves.

Ricardo Barbosa disse 
que acompanhar o gover-

nador em entregas de obras 
nas várias regiões da Paraíba 
é motivo de muita emoção 
e orgulho. “Ontem, vislum-
brei crianças de 6 a 11 anos 
de idade, na cidade de Prata, 
conhecerem a escola que já 

hoje estão assistindo aula. É 
uma felicidade indescritível 
e nos preenche de emoção 
ver a felicidade das crianças 
agradecendo ao prefeito e 
parabenizando ao governa-
dor”, declarou o deputado.

O governador Ricardo 
Coutinho realizou uma ex-
tensa agenda de visitas e 
inaugurações durante todo 
o dia dessa terça-feira (3). 
Após entrega de equipamen-
tos e inauguração de estra-
da, o governador inaugurou 
a Escola Municipal Irene de 
Souza Ramos no município 
de Prata, através do Pacto 
Social, e a Casa da Cidadania 
de Sumé.

As solenidades de inau-
guração da Escola Munici-
pal Irene de Souza Ramos 
e do Centro de Educação e 
Atividades Integradas Joel 
Gonçalves Bezerra - ambos 
realizados por meio do Pacto 
pelo Desenvolvimento Social 
da Paraíba (Pacto Social) -, 
aconteceram à tarde. A Es-
cola teve investimento de R$ 
560 mil e o Centro de Educa-
ção R$ 270 mil, beneficiando 
mais de 3.800 pessoas da ci-
dade e entorno. 

O Pacto Social é uma 
parceria entre o Governo 
do Estado e as prefeituras 
para aumentar a qualidade 
de vida dos cidadãos pa-
raibanos, seu cotidiano nas 
escolas, hospitais e outros 
segmentos. Ricardo esteve 
acompanhado da vice-gover-
nadora Lígia Feliciano e pelo 
prefeito de Prata, Antônio 
Costa Nóbrega Júnior.

“Esta foi uma parceria 
com bom resultado com a 
prefeitura. Aqui, vi uma óti-
ma escola, com boa infraes-
trutura, espaços preserva-
dos, bom quadro, salas de 
aula amplas. É bom estar 
aqui e ver que mesmo em 
meio à crise, inauguramos 
obras, autorizamos outras 

e tocamos nossa vida. A si-
tuação está difícil, mas a Pa-
raíba é um dos poucos esta-
dos que continuam pagando 
seus funcionários em dia e 
tentamos continuar nossas 
ações”, relatou Ricardo Cou-
tinho.

Casa da Cidadania
A agenda de inaugura-

ções terminou na cidade de 
Sumé, onde o governador 
inaugurou a Casa de Cidada-
nia José Farias Braga, acom-
panhado do prefeito do mu-

nicípio, Francisco Duarte 
Silva Neto. A Casa da Cida-
dania é realizada por meio 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(SEDH) e é um programa 
estadual que começou em 
2001, regulamentado pela 
Lei nº 8.186/2001, que des-
de a sua criação oferece a 
prestação de serviços de vá-
rios órgãos do Governo Fe-
deral, Estadual, Municipal e 
da iniciativa privada em um 
único ambiente, contribuin-
do assim para a promoção 

Ricardo inaugura escola na cidade de 
Prata e Casa da Cidadania em Sumé

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Casa da Cidadania de Sumé vai oferecer serviços de oito órgãos

Estela alerta para risco de perda de direitos trabalhistas no Brasil

Escola teve investimento de R$ 560 mil por meio do Pacto Social

de cidadania.  
O programa hoje é for-

mado por uma Gerência 
Executiva e 19 Gerências 
Operacionais, distribuídas 
da seguinte forma: Casa da 
Cidadania de Alhandra, Ba-
yeux, Cuité, Cabedelo, Cam-
pina Grande, Cajazeiras, Gua-
rabira, Itaporanga, Jaguaribe, 
Mangabeira, Manaíra, Pa-
tos, Piancó, Pombal, Santa 
Rita, Sapé, São Bento, Sousa 
e Tambiá. Com a inaugura-
ção da Casa da Cidadania de 
Sumé serão 20 Casas.

No período de 2012 a 
2016 foram inauguradas 13 
Casas da Cidadania: Alhan-
dra, Bayeux, Cajazeiras, Ita-
poranga, Mangabeira, Pian-
có, Pombal, Sapé, Sousa, 
Santa Rita, Cuité, São Bento e 
agora, Sumé, que está locali-
zada na Avenida Primeiro de 
Abril, Centro.

A Casa da Cidadania de 
Sumé disponibilizará os ser-
viços de oito órgãos parcei-
ros: SRTE/PB (Carteira de 
Trabalho), Receita Federal 
(CPF), IPC (1ª e 2ª Vias de 
RG), Procon, Cagepa, Junta 
de Serviço Militar, Sala do 
Empreendedor (prefeitura) 
e Pagfácil, que irão atender 
não somente a população de 
Sumé, mais de outros municí-
pios vizinhos como Amparo, 
Camalaú, Prata, Caiçara, Con-
go, Ouro Velho, Livramento, 
Monteiro e Salgadinho.

O dia de atividades ter-
minou com a plenária do 
Orçamento Democrático Es-
tadual (ODE) na cidade de 
Sumé, na escola Professor 
José G. de Queiroz, encerran-
do assim o terceiro bloco do 
ODE 2016.

A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba realizou on-
tem uma audiência pública 
com o objetivo de debater 
políticas públicas para ga-
rantir direitos e promover 
avanços para os trabalhado-
res e trabalhadoras domés-
ticos do Estado da Paraíba. 
A audiência foi realizada 
pela Comissão da Mulher e 
foi proposta pela deputada 
Estela Bezerra. Na ocasião, 
foi lançada uma cartilha so-
bre direitos das empregadas 
domésticas e violência con-
tra a mulher.

Segundo Estela Bezerra, 
a audiência é uma sequência 
do acompanhamento e va-
lorização dos trabalhadores 
domésticos e seus direitos. 

“Pautamos essa audiên-
cia no ano passado, quando 
tínhamos recentes conquis-
tas destes trabalhadores 
como igualdade de direitos 
na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) como regime 
de horário, feriados e fundo 
de garantia. Agora, vivemos 
a ameaça de perdas enor-
mes nos direitos trabalhis-

tas como a flexibilização do 
salário mínimo e por isso 
vamos continuar dialogan-
do com a categoria, ver onde 
avançamos e onde podemos 
avançar ainda mais”, ressal-
tou a parlamentar.

Além disso, Estela des-
tacou também que tem dia-
logado sobre a construção 
de uma certificação para 
que as empregadas domésti-
cas não sejam reféns apenas 
da carta de recomendação 
e uma forma de apresentar 
seu trabalho.

Marinalva Silva, repre-
sentante do Sindicato dos 
Trabalhores e Trabalhoras 
Domésticas de Campina 
Grande, enfatiza que o obje-
tivo de trazer essa discussão 
para a Assembleia é para 
conscientizar os trabalhado-
res domésticos a buscarem 
mais os seus direitos. “Mui-
tas pessoas são contratadas 
como faxineiro e acabam 
trabalhando como cozinhei-
ro, cuidando de crianças e 
outras demandas, ocasio-
nando desvio de função”, 
disse Marinalva.

Trabalho doméstico em pauta
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Políticas

Deputados estaduais avaliam situação 
de Aguinaldo e Manoel Jr. na Lava Jato
Expectativa é que haja 
espaço para defesa dos 
parlamentares paraibanos

José Alves
zavieira2@gmail.com

Alguns deputados es-
taduais fizeram ontem 
pela manhã uma avaliação 
sobre a situação dos de-
putados federais Manoel 
Júnior (PMDB) e Aguinal-
do Ribeiro (PP), citados 
pela Operação Lava Jato. 
O deputado Jeová Campos 
(PSB) disse que a clas-
se política está no banco 
dos réus, e afirmou que 
“o País está assistindo à 
vitória dos corruptos vo-
tando o impeachment de 
uma presidenta íntegra 
[Dilma Rousseff ]”. Para 
o deputado Aníso Maia 
(PT), o fato dos dois depu-
tados federais paraibanos 
estarem sendo chamados 
pela Procuradoria-geral 
da República para sentar 
no banco dos réus parece 
até uma maldição, porque 
eles são “um mar de lama”.

O deputado Jeová 
Campos disse lamentar 
que o País esteja vivendo 
um momento de tanto em-
pobrecimento moral. Isso 
é de doer no coração de 
qualquer pessoa. Ele afir-

mou que é do estado de 
direito qualquer pessoa 
ser investigada e quem 
estiver sendo investigado 
(no caso, os deputados fe-
derais Aguinaldo Ribeiro e 
Manoel Júnior), que tenha 
o direito de se defender e 
de apresentar sua versão. 
E se não forem culpados, 
que sejam inocentados.

“O que não devemos 
permitir é que alguns 
parlamentares usem um 

discurso moralista sem 
olhar pra eles. A cassação 
da presidente Dilma Rou-
sseff, está sendo feita pe-
los corruptos e lamento 
que deputados da Paraíba 
estejam envolvidos. Torço 
para que eles consigam 
se defender mas se forem 
culpados que paguem a 
pena”, ressaltou.

Vão pagar caro
O deputado Anísio 

Maia disse que todos aque-
les que do dia pra noite 
se voltaram contra a pre-
sidente Dilma, vão pagar 
caro, porque eles não ti-
nham a menor condição de 
dizer o que disseram. Apre-
goaram uma coisa e são 
completamente o contrá-
rio. “Eles não têm nenhu-
ma credibilidade, nenhuma 
respeitabilidade para criti-
car a presidenta Dilma”. 

“Depois do que fize-

ram, estão no processo e 
cheios de irregularidades. 
Agora, terão que justificar 
para o povo brasileiro por-
que estão sendo denuncia-
dos, mas na verdade eles 
são exatamente aquilo que 
estão mostrando. Um mar 
de lama”, afirmou o depu-
tado, enfatizando que eles 
tentaram se vestir numa 
roupagem de credibilida-
de, mas essa roupa não 
cabe neles. “Eles vão ter 

que se explicar a vida toda 
sobre processos judiciais 
porque essa é a vida de-
les”,  concluiu Anísio Maia.

Indagado sobre a si-
tuação dos deputados 
federais paraibanos, o 
deputado estadual Buba 
germano (PSB) se limitou 
a dizer que só tem a la-
mentar e esperar que os 
dois consigam provar a 
inocência e tirar o nome 
deles dos processos.

Vários requerimentos de au-
toria do deputado estadual Jeová 
Campos (PSB) foram aprovados na 
manhã de ontem, durante sessão 
de votação da Ordem do Dia, na 
Assembleia Legislativa da Paraíba. 
Uma das matérias aprovadas foi o 
requerimento de nº 4.704/2016 so-
licitando a realização de uma au-
diência pública na cidade de São 
José de Piranhas, no âmbito da 
Frente Parlamentar da Água, que 
é presidida por Jeová. O objetivo 
é debater a implantação de pro-
jetos sustentáveis subsequentes à 
conclusão das obras de transposi-
ção de águas do Rio São Francisco, 
bem como discutir políticas públi-
cas de utilização racional da água 
oriunda da transposição. 

Outra propositura aprovada 
foi a de nº 259/2016 que sugere ao 
governador do estado a elaboração 
de um projeto de lei versando so-
bre a instituição da disciplina “No-
ções de direito de defesa do con-
sumidor” na grade curricular das 
escolas públicas da rede estadual 
de ensino do estado. Ainda na área 
de educação, o requerimento de Nº 
4.664/2016 do parlamentar propõe 
ao reitor da IFPB criar e autorizar 
o funcionamento de um curso su-
perior de engenharia de energia e 
solicita, através do requerimento 
4.745/2016, a transcrição nos anais 
da ALPB, da matéria jornalística vei-
culada no jornal Gazeta do Alto Pi-
ranhas, edição nº 905, de 8 a 14 de 
abril de 2016, constante no caderno 
b, intitulada “escola estadual Dom 

Jeová Campos aprova requerimentos nas 
áreas de educação e segurança hídrica

VOTAÇÃO EM BLOCO

O Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) encerrou nessa 
quarta-feira (4) o cadas-
tro eleitoral para as Elei-
ções Municipais de 2016 
em todo o Estado. Esta foi 
a data-limite para tirar o 
primeiro Título de Eleitor, 
solicitar transferência de 
domicílio eleitoral e pedir 
a alteração de endereço no 
título no caso de mudan-
ça de residência dentro do 
mesmo município. Também 
é prazo para que o eleitor 
com deficiência ou mobili-
dade reduzida solicite sua 
transferência para uma se-
ção eleitoral especial.

Como explica o presi-
dente do TRE-PB, desem-
bargador José Aurélio da 
Cruz, o fechamento do ca-
dastro eleitoral está pre-
visto na Lei nº 9.504/97 e 
ocorre porque o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
precisa fazer o processa-
mento dos dados de eleito-
res aptos a votar em 2016. 
“Como foi amplamente di-
vulgado durante este ano, 
o cadastro se encerra hoje 
[ontem] e não haverá pror-
rogação. A liberação para 
realização desses procedi-
mentos eleitorais aconte-
ceu em novembro de 2014, 
dando tempo suficiente 
para o eleitor regularizar 
sua situação perante a Jus-
tiça Eleitoral”, completou o 
presidente.

De janeiro de 2016 
até essa terça-feira (3), 
356.606 atendimentos fo-

ram realizados na Paraíba, 
deste número 79.510 elei-
tores fizeram alistamento 
eleitoral (primeira via de 
título) e 62.562 realizaram 
transferência de títulos. 

De acordo com infor-
mações do TSE, em mea-
dos de julho, a Corregedo-
ria-geral Eleitoral (CgE) 
deverá divulgar os dados 
oficiais sobre o eleitorado 
habilitado para votar no 
pleito do dia 2 de outubro. 

O eleitor que não pro-
curou a Justiça Eleitoral no 
prazo só poderá regulari-
zar sua situação ou fazer 
qualquer alteração quan-
do o cadastro eleitoral for 
reaberto, após o segundo 
turno das Eleições 2016. 
O único serviço disponível 
será a emissão de segunda 
via de Título Eleitoral, que 
poderá ser feita até dez 
dias antes da eleição, no 
Cartório Eleitoral.

TRE encerra cadastro 
para as Eleições 2016

ALISTAMENTO E TRANSFERÊNCIA
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Deputados federais paraibanos Manoel Junior (E) e Aguinaldo Ribeiro (D) estão na lista dos que deverão ser incluídos no principal inquérito da operação Lava Jato

Moisés Coelho completa 65 anos de 
fundação”. 

Os requerimentos de inclusão, 
também aprovados na sessão des-
sa quarta-feira, de Nº 4.931/2016 e 
Nº 4.932/2016 solicita ao governa-
dor do estado e ao secretário de 
estado da educação a implantação 
de campus da Universidade esta-
dual da Paraíba - UePB, nos muni-
cípios de Bonito de Santa Fé e em 
Uiraúna. 

O deputado também aprovou 
uma moção de aplauso aos atores 
paraibanos Marcélia Cartaxo, Ma-
ria do Carmo Moreira, Ubiratan 
Assis, Zezita Matos, Verônica Ca-
valcanti, José Dumont, Lucy Alves, 
Luci Pereira, Fernando Teixeira, 
Dadá Venceslau, Vó Mera e Lucas 
Veloso, por terem sido escolhidos 
para atuar na novela “Velho Chi-
co”, da Rede Globo. “A produção 
da novela Velho Chico mostra a 
realidade do Nordeste de uma for-

ma muito realista e a atuação dos 
atores paraibanos é um dos desta-
ques da trama”, afirmou o parla-
mentar que teve seu requerimento 
de nº 4.668/2016 também aprova-
do na sessão desta quarta-feira.

Dois outros requerimentos de 
Jeová, o de nº 4.815/2016 e o de nº  
4.816/2016 solicita do governador 
do estado e ao secretário de Recur-
sos Hídricos, do Meio Ambiente e 
da Ciência e Tecnologia, a constru-
ção de uma barragem no sítio Ria-
cho da Cachoeira, em Carrapateira 
e ao Departamento de estradas de 
Rodagem (DeR-PB), a realização 
de terraplenagem na rodovia es-
tadual que liga a PB-400 à BR-116, 
respectivamente. Por fim, o reque-
rimento de nº 4.933/2016 solicita 
a construção de uma adutora com 
estação elevatória interligando o 
açude público de Lagoa do Arroz 
ao distrito de São José, no municí-
pio de Bom Jesus.

Uma das propostas 
do parlamentar 
pede que sejam 

criados campi da 
UEPB em Bonito de 
Santa Fé e Uiraúna

“A liberação para 
realização desses 
procedimentos 
eleitorais 
aconteceu em 
novembro de 2014, 
dando tempo 
suficiente para o 
eleitor regularizar 
sua situação” 
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suspeitos de assalto a 
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O Governo do Estado da 
Paraíba divulgou nota on-
tem sobre o convênio com a 
Associação de Assistência à 
Criança Deficiente (AACD).  
De acordo com a nota, em 
cumprimento ao convênio, 
assinado entre Governo do 
Estado e a AACD, a Secreta-
ria de Estado da Saúde rea-
lizou todos os pagamentos 
das parcelas referentes ao 
ano de 2015, totalizando um 
repasse anual de R$ 894 mil. 

Esclarece também que 
a renovação do convênio 
com a associação ainda 
não foi realizada em razão 
da ausência, por parte da 
AACD, da prestação de con-
tas de 2015, uma exigên-
cia e uma obrigatoriedade 
estabelecida da parceria 
formalmente firmada entre 
governo e instituição. “Exi-
gência que só foi atendida 
na terça-feira, no dia 3 de 
maio de 2016. Não poden-
do, portanto, o Estado da 
Paraíba cometer a ilegali-
dade e a irresponsabilidade 
de renovar o convênio sem 
a devida prestação de con-
tas do exercício anterior”, 
destaca a nota divulgada 
pelo Governo Estadual.

De acordo com o con-
trato de metas (pactuados 
entre AACD e Governo da 
Paraíba), a instituição tem 
uma pendência com relação 
ao número de atendimen-
tos, uma vez que atendeu 
um número menor do que o 
sugerido pela parceria. 

Na nota, o Governo do 
Estado ressalta ainda que, 
mesmo com pendências por 
parte da instituição, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES) tem mantido o diálo-
go e o entendimento com a 
AACD para a renovação da 
parceria, diferente do que 
maldosamente vem sendo 
publicizado por alguns com 
o intuito de causar temor à 
população. 

O Governo da Paraíba 
diz que lamenta o uso po-
lítico e a falta de compro-
misso com a verdade com 
um tema tão importante 
como esse e afirma ainda 
que o Poder Executivo Es-
tadual segue trabalhando 
e respeitando as pessoas, 
assim como fez em 2011, 
quando realizou a doação 
do terreno, em Campina 
Grande, para a Associação 
de Assistência à Criança 
Deficiente (AACD).

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

Governo esclarece, em 
nota, os motivos da não 
renovação do contrato

AACD não presta conta de 2015
CONVÊNIO COM O GOVERNO

O vereador Lucas de Bri-
to (PSL) afirmou que a Prefei-
tura Municipal de João Pessoa 
(PMJP) tem agido com descaso 
com relação à Barreira do Cabo 
Branco. Segundo o parlamen-
tar, a Gestão Municipal não tem 
dado o devido reconhecimento 
à falésia, nem se preocupado em 
realizar ações de preservação do 
ponto geográfico que concede 
a João Pessoa o título de Ponto 
mais Oriental das Américas.

Em seu pronunciamento, na 
sessão ordinária de ontem da Câ-
mara Municipal de João Pessoa 
(CMJP), Lucas de Brito destacou 
a importância da preservação e 
conservação do ponto turístico 
para os pessoenses.

“A PMJP tem agido com 
descaso em relação à Barreira 
do Cabo Branco. Existiram pro-
messas de intervenções, mas 
nada foi feito. A falésia é um 
importante ponto geográfico, 
turístico e que não tem o devi-
do reconhecimento por parte 
dos gestores da capital. É um 
ponto que está intimamente li-
gado à identidade de João Pes-
soa, trata-se de um dos maiores 

Vereador denuncia descaso da Prefeitura
BARREIRA DO CABO BRANCO
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Situação do ponto mais oriental das Américas foi tema de pronunciamento de Lucas de Brito na Câmara de João pessoa

símbolos de nossa identidade”, 
declarou Lucas.

O parlamentar ressaltou 
ainda que para começar as in-
tervenções de preservação não 
é preciso um investimento milio-
nário. “Para começar a resolver o 
problema, basta plantar árvores 

que preservem o local, que deem 
substância ao terreno. À medida 
que as árvores se enraízam, segu-
ram o solo e evitam desmorona-
mentos”, explicou Lucas.

Os vereadores Zezinho Bota-
fogo (PSB), Fuba (PT), Bruno Fa-
rias (PPS) e Raoni Mendes (DEM) 

se acostaram ao pronunciamen-
to de Lucas de Brito. “Cobrei, de 
maneira insistente, à Prefeitura 
o projeto executivo para conten-
ção da Barreira do Cabo Branco. 
Prometeram mundos e fundos, 
mas nada foi feito”, comentou 
Bruno Farias.

O vereador Zezinho Bo-
tafogo (PSB) teve aprovado, 
na sessão ordinária de ontem, 
na Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), um requeri-
mento direcionado ao Minis-
tério Público, pedindo que o 
órgão investigue a omissão do 
Executivo Municipal na fiscali-
zação de terrenos baldios e o 
descumprimento de leis mu-
nicipais que obrigam a limpe-
za dessas áreas.

Zezinho Botafogo rela-
ta, em sua propositura, que a 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) descumpre o 
disposto na Lei Orgânica do 
Município de João Pessoa, em 
seu Artigo 161 (que assegura 
as funções sociais da cidade e 
propriedade), na Lei Munici-
pal nº 12.147/2011 (que ins-
titui os instrumentos para o 
cumprimento da função social 
da propriedade urbana – IPTU 
Progressivo) e na Lei Comple-
mentar nº 07/1995 (Código 
de Posturas do Município), 
que trata sobre os terrenos 
não edificados localizados na 
área urbana de João Pessoa. 
“Ao que tudo indica, a fiscaliza-
ção dessas leis é absolutamen-
te precária”, escreveu o verea-
dor na representação.

O parlamentar alega que 
a existência dos terrenos bal-
dios, com acúmulo de mato 
e entulho, viola dispositivos 
legais, dentre eles a própria 
Constituição Federal, que dis-
põe que a segurança é um di-
reito básico do cidadão.

“Ora, quando o terreno se 
torna um ponto propício para 

o cometimento de crimes e se 
revela um foco de insegurança 
para a comunidade, essa situa-
ção deve ser corrigida pelo Po-
der Público, que é obrigado a 
dar segurança para o cidadão”, 
diz o socialista.

Segundo ele, outra viola-
ção ocorre, dessa vez contra 
a lei que instituiu o IPTU Pro-
gressivo. Zezinho Botafogo ex-
plica que ela tem função de re-
duzir a especulação fundiária 
e promover o desenvolvimen-
to econômico, demonstrando 
que o Direito Urbanístico traz 
alternativas necessárias para 
que se alcance, efetivamente, 
o princípio constitucional da 
função social da cidade como 
um todo. Para o parlamentar, a 
permanência de terrenos com 
mato alto, entulho e animais 
peçonhentos atenta contra o 
bem-estar e a segurança dos 
cidadãos.

A própria Lei Orgâni-
ca Municipal é apontada por 
Zezinho Botafogo como ga-
rantidora da inexistência de 
áreas não edificadas que pre-
judiquem a comunidade. “A 
Lei Orgânica exige que o pro-
prietário de solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não 
utilizado, promova o seu ade-
quado aproveitamento, sob 
pena de parcelamento ou edi-
ficação compulsórios e até de 
desapropriação”, afirma.

“Vemos que existem leis 
que rezam sobre obras e pos-
turas, as quais devem ser ob-
servadas pela Prefeitura em 
sua missão fiscalizatória, o 
que não é cumprido hoje”, es-

creve Zezinho Botafogo, citan-
do a Lei Complementar que 
instituiu o Código de Posturas, 
que determina a limpeza de 
terrenos baldios.

Zezinho Botafogo afir-
mou que recebeu denúncias 
de um terreno abandonado 
localizado na Rua Severina 
Crispim Veras, ao lado do Re-
sidencial Helena Pimenta, nº 
761, no bairro Planalto Boa 
Esperança. “Neste caso, a si-
tuação é bastante grave. O ter-
reno está abandonado e com 
incidência de proliferação de 
insetos de todas as espécies, 
concorrendo para que acon-
teça transmissão de doenças 
na localidade, por conta de 
mato e lixos acumulados. Para 
piorar ainda mais a situação, 
segundo a denúncia nas redes 
sociais, um morador vizinho 
ao local abriu um buraco para 
escoar as águas da chuva, para 
que a água passasse para o 
terreno abandonado causan-
do alagamento, consequente-
mente atingindo as paredes 
das casas que ficam ao lado do 
terreno”, relatou o vereador.

Zezinho Botafogo reafir-
ma que “os terrenos privados 
precisam ser tratados com 
muita vigilância e fiscaliza-
ção, com os rigores da lei e 
as punições aos infratores. 
Quem menos deverá ser pre-
judicado são aqueles que não 
têm nada a ver com esses ter-
renos e sofrem com o desca-
so desses proprietários que 
não cuidam e os abandonam, 
prejudicando a população em 
sua vizinhança”.

CMJP aprova requerimento 
sobre terrenos abandonados

DESCUMPRIMENTO À LEI ORGÂNICA

O vereador Zezi-
nho Botafogo (PSB) 
pediu para que a Pre-
feitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) ini-
cie o funcionamento 
de sua Subprefeitura 
no Mercado Público de 
Mangabeira. Segundo 
o parlamentar, o órgão 
foi transferido para 
o local há dois meses, 
no entanto, ainda não 
estão assegurados a 
instalação e o funcio-
namento da entidade 
nesse espaço.

“Houve uma de-
terminação, anuncia-
da pelo site oficial da 
PMJP, sobre as trans-
ferências das Subpre-
feituras de Tambaú 
(SPT) e Mangabeira 
(SPM), sendo que a de 
Tambaú iria funcionar 
na Casa da Cidadania 
do Shopping Manaí-
ra e, em Mangabeira, 
o órgão passaria para 
o Mercado Público 
do bairro, o que até 
o presente momento 
ainda não aconteceu”, 
afirmou Zezinho.

As informações 
sobre as mudanças de 
locais das Subprefei-
turas, de acordo com 
informação da PMJP, 
trariam mais agilidade 
e conforto aos usuá-
rios, além de represen-
tar uma significativa 
redução de custos na 
prestação de serviços 
na ordem de R$ 1 mi-
lhão por ano.

“Após esse perío-
do, a Subprefeitura, 
que deveria funcionar 
no Mercado Público de 
Mangabeira, sequer 
foi instalada, então os 
serviços do órgão ain-
da estão indisponíveis 
à população dessa lo-
calidade”, ressaltou o 
parlamentar.

As Subprefeituras 
são divisões adminis-
trativas, sendo um im-
portante passo para a 
política de descentra-
lização dos serviços 
públicos municipais. 
A SPM é ligada direta-
mente ao Gabinete do 
Prefeito (Gapre), e foi 
inaugurada no dia 12 
de novembro de 2012, 
com o objetivo de fa-
cilitar a administração 
da capital.

A SPM viabiliza o 
acesso aos setores da 
educação, saúde e cul-
tura de toda a Zona 
Sul, a fim de desbu-
rocratizar a resolução 
das demandas da po-
pulação. Além disso, 
a entidade desafoga o 
tráfego no Centro Ad-
ministrativo Municipal 
(CAM), oferecendo 
maior comodidade e 
agilidade para os con-
tribuintes pessoenses. 
Zezinho Botafogo des-
tacou que espera que 
a PMJP proceda com 
os esforços possíveis 
para que essa ativida-
de seja implementada 
o mais rápido possível.

Subprefeitura sem serviço

Instituição 
tem uma 
pendência em 
relação aos 
atendimentos, 
uma vez que 
atendeu um 
número menor 
do que o 
sugerido 
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Ação integrada prende suspeitos 
de assalto a banco em João Pessoa
Com os quatro presos 
foram apreendidos um 
colete balístico e dinheiro

Uma ação conjunta das 
Polícias Civil e Militar da Pa-
raíba prendeu dois homens, 
uma mulher, e ainda apreen-
deu dois adolescentes na ci-
dade de Pocinhos, na região 
do Cariri paraibano. Todos 
são suspeitos de integrar 
uma quadrilha responsável 
por homicídio, porte de arma 
de fogo, tráfico de drogas e 
tentativas de homicídio. A 
ação policial foi iniciada na 
tarde de terça-feira (3) e fi-
nalizada na manhã de ontem. 

Foram presos, em cum-
primento a mandados de pri-
são expedidos pela Justiça, Jo-
siclaudio de Lima Policardo, 
20 anos, Laércio Mendonça 
de Almeida, 23 anos, e Liona 

Guedes Silva, 37 anos, e ainda 
foram apreendidos dois ado-
lescentes de 16 e 17 anos.  

De acordo com o dele-
gado do Núcleo de Homicí-
dios da Cidade de Esperança, 
Jorge Luiz Almeida, a Polícia 
Civil chegou aos suspeitos 
após investigação minuciosa. 
“Além de diversos crimes, os 
cinco ainda são investigados 
como partícipes do crime 
ocorrido no dia 23 de abril, 
no Centro de Pocinhos, quan-
do um policial civil foi atingi-
do por disparo de arma de 
fogo”, explicou a autoridade 
policial.

Com o grupo criminoso, 
a polícia aprendeu maconha, 
crack, dois carregadores, 

uma pistola 380, uma espin-
garda calibre 28, utilizada 
nos crimes, munição calibre 
12, 40 munições 380, um co-
lete balístico e produtos que 
a polícia acredita ser fruto de 
roubos: uma televisão e celu-
lares.

Os presos foram autua-
dos por organização crimino-
sa, homicídio, tráfico de dro-
gas, porte de arma de fogo e 
tentativa de homicídio. Após 
serem ouvidos, foram trans-
feridos para a Cadeia Pública 
da cidade onde ficarão à dis-
posição da Justiça. Já os ado-
lescentes foram conduzidos 
para o Lar do Garoto, onde 
serão acompanhados pelo 
Conselho Tutelar.    

Dois adolescentes foram 
detidos na noite de terça-fei-
ra (3) por policiais militares 
do 2º Batalhão em Campina 
Grande, após terem sido fla-
grados com um veículo rou-
bado e uma arma de fogo.

Os PMs faziam rondas 
no bairro do Pedegral, quan-
do avistaram os adolescen-
tes em um veículo modelo 
Ecosport em atitude suspei-
ta. Ao realizar a abordagem, 
os policiais encontraram um 
revólver calibre 32. Também 
foi feito o levantamento da 
placa do veículo, sendo cons-
tatado que tinha restrição 
por roubo.

Os três adolescentes, 
todos de 17 anos, a arma e 
o veículo apreendido, foram 
encaminhados para a Dele-

gacia de Polícia Civil.
Ainda na terça-feira, ou-

tro adolescente foi apreendi-
do portando arma de fogo. O 
jovem, de 16 anos, foi apreen-
dido no bairro do José Pinhei-
ro portando uma espingarda 
calibre 32. O rapaz foi condu-
zido juntamente com a arma 
apreendida para a Central de 
Polícia de Campina Grande.

Apreensão em Sapé
Na terça-feira (3), poli-

ciais militares da 3ª Compa-
nhia do 7º Batalhão realizaram 
a apreensão de duas armas de 
fogo e um veículo roubado na 
cidade de Sapé, além de deter 
três adolescentes.

A ação aconteceu du-
rante diligências em uma 
comunidade conhecida por 

“Vagem do Rato”. Com os 
adolescentes foram apreen-
didos um revólver calibre 38, 
uma espingarda calibre 12, 
munições, além de crack e 
maconha.

De acordo com o capitão 
Melquisedec Lima, coman-
dante da 3ª Companhia do 
7º Batalhão, os adolescentes 
informaram que eram recru-
tados por três maiores para 
“trabalhar” para eles, inclusi-
ve um dos arregimentadores 
seria um presidiário. Ainda 
de acordo com o oficial, os 
adolescentes são suspeitos 
de uma tentativa de homicí-
dio ocorrido há alguns dias 
na cidade. Os adolescentes e 
o material apreendido foram 
encaminhados para a delega-
cia local.

Foto: Secom-PB

Três foram presos ontem e um na terça-feira; todos são suspeitos de envolvimento no roubo à agência do Bradesco do bairro da Torre

Uma ação integrada das 
Polícias Civil e Militar da Pa-
raíba resultou na prisão de 
quatro pessoas envolvidas 
em roubo a banco na Paraí-
ba. O trabalho foi realizado 
por equipes da Delegacia 
Especializada de Crimes con-
tra o Patrimônio (Roubos e 
Furtos) da Capital e da 6ª 
Companhia Independente de 
Polícia Militar, com apoio do 
Sistema Penitenciário. 

Foram presos Geraldo 
Marcos Pires de Alencar, 40 
anos; Roberto Carlos Pereira 
da Silva Junior, 29 anos; Da-
vid Ferreira Costa, 20 anos, e 
Leandro de Macena Filho, 29 
anos, todos suspeitos de en-
volvimento em um roubo à 
agência do Bradesco do bair-
ro da Torre, em João Pessoa, 
na segunda-feira (2). Dos 
quatro presos, dois partici-
param diretamente do assal-
to e os outros dois contribuí-
ram para o roubo. Com eles, 
foram apreendidos dinheiro 
e um colete balístico.

De acordo com Aldrovil-
li Grisi, delegado da Roubos 
e Furtos, Geraldo cumpria 
pena no semiaberto e já era 
investigado pela unidade 
especializada. “Roberto e 
Geraldo foram os responsá-

veis por entrar na agência e 
executar o assalto, sendo que 
Geraldo foi preso com David 
durante uma abordagem da 
Polícia Militar. Já Leandro foi 
preso ontem”, explicou a au-
toridade policial. 

O comandante da 6ª 
CIA, major Pablo Cunha, fri-
sou que as polícias atuaram 
de forma integrada para a 
identificação e prisão dos 
criminosos. “Recebemos a 
informação sobre um indiví-
duo, que teria participação 
em roubos a banco, e fizemos 
as primeiras diligências e 
contatos com a delegacia es-
pecializada, para identifica-
ção de Pé de Pano (Roberto 
Carlos), ao mesmo tempo em 
que aconteceram as prisões 
de Geraldo e David, no Alto 
do Mateus, em João Pessoa, 
e ainda a apreensão de um 
veículo. Logo em seguida, a 
equipe da Roubos e Furtos 
realizou as prisões de Pé de 
Pano e do homem conhecido 
como Léo. O que fizemos foi 
juntar informações, agir de 
forma integrada e desenca-
dear a exitosa operação, com 
fechamento da identificação 
de todos os criminosos que 
participaram do roubo do 
Bradesco”, afirmou. 

Os presos são integrantes 
de uma quadrilha organizada 
contra a qual pesam pelo me-
nos três roubos a instituições 
financeiras. “Geraldo, no dia 

12 de fevereiro, participou 
de um assalto também contra 
o Bradesco, quando entrou 
no banco em uma cadeira de 
rodas, pois já conhecia o mo-
vimento da agência. Os crimi-

nosos estão atentos às falhas 
de segurança nas agências. 
Tanto é que em depoimento 
ele afirmou que cometeu um 
assalto depois que percebeu 
falhas na porta giratória de 

uma agência de outro banco”, 
revelou Grisi.

A polícia ainda continua 
trabalhando para prender 
outras três pessoas envol-
vidas no assalto. Denúncias 

sobre a localização desses 
criminosos podem ser en-
caminhadas à delegacia por 
meio do 197 – Disque De-
núncia da Polícia Civil, cuja 
ligação é gratuita e sigilosa. 

Foi assinado ontem, ter-
mo de cooperação que dis-
põe sobre a implantação das 
tornozeleiras eletrônicas na 
Paraíba, ocasião em que re-
presentantes da Polícia Mi-
litar, do Ministério Público e 
da Defensoria Pública firma-
ram parceria com o Tribunal 
de Justiça da Paraíba para 
utilização do novo sistema 
de monitoramento eletrôni-
co – que auxiliará na execu-
ção do projeto “Audiências 
de Custódia” no Estado. A 
solenidade aconteceu na sala 
de reuniões da presidência 
do TJPB.

O presidente do TJPB, 
desembargador Marcos Ca-
valcanti, acredita que a nova 
ferramenta será muito posi-
tiva para aprimorar o siste-
ma de audiência de custódia 
que já vigora no Estado. “Será 
um instrumento de grande 
valia para dar mais eficácia 
ao que é decidido durante 
as audiências de custódia e, 
principalmente, assegurar a 
segurança da população pa-
raibana”, declarou.

Marcos Cavalcanti tam-
bém afirmou que, em breve, 
será lançado ato normativo 
para regulamentar algumas 
questões referentes ao fun-
cionamento do novo sistema, 
visto que a principal com-
petência do tribunal na par-
ceria é estabelecer critérios 
para a execução do sistema, 
com a definição das hipóte-
ses de monitoração.

Já o secretário da Admi-
nistração Penitenciária Es-
tadual, Wagner Dorta, infor-
mou que 242 tornozeleiras 
foram disponibilizadas para 
a Paraíba e, a partir da próxi-
ma segunda-feira (9) as tor-

TJPB firma convênio para a 
implantação de tornozeleiras 

Presos acusados de integrar 
grupo criminoso no Cariri

Adolescentes são detidos com 
arma e veículo roubado em CG
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nozeleiras começarão a ser 
instaladas. 

“A partir do momento 
da instalação do equipa-
mento serão criadas áreas 
de inclusão e exclusão e o 
sistema prisional irá moni-
torar o custodiado 24 horas 
por dia. A partir do momen-
to em que houver o descum-
primento da determinação 
do Poder Judiciário, a Polícia 
Militar será acionada para 
realizar a recaptura do pre-
so”, disse.

Segundo o gestor do 
projeto, desembargador Car-
los Martins Beltrão, esta é a 
última etapa para a conclu-
são e completo funciona-
mento do projeto Audiên-
cia de Custódia no Estado. 
“Para dar continuidade ao 
projeto, estamos oficiali-
zando a implantação das 
tornozeleiras eletrônicas, 
que é uma ferramenta de 
extrema importância para 
fiscalizar o cumprimento da 
decisão judicial imposta ao 
custodiado”, afirmou.

O secretário de Seguran-
ça e Defesa Social da Paraíba, 

Cláudio Lima, declarou que 
a expectativa para o novo 
sistema é a melhor possível. 
“Claro que, como é a primei-
ra experiência no Estado 
nessa área, nos primeiros 
meses serão necessários al-
guns ajustes, mas o impor-
tante é sanar as dificuldades 
encontradas e seguir avan-
çando nesse projeto”, desta-
cou o secretário.

Para o comandante-ge-
ral da Polícia Militar, coronel 
Euller Chaves, a implantação 
das tornozeleiras eletrônicas 
é um avanço para o sistema 
de inteligência policial do Es-
tado. “Ficamos muito felizes 
em participar desse projeto. 
Iremos cumprir com muito 
prazer as missões estabeleci-
das pelo Tribunal de Justiça”, 
assegurou.

Participaram também 
da reunião o promotor Arlin-
do Corrêa Neto, que repre-
sentou o procurador-geral 
de Justiça, Bertrand Asfora; o 
desembargador-corregedor 
Arnóbio Alves Teodósio; e o 
juiz-auxiliar da presidência 
do TJPB, Carlos Neves.

Convênio foi assinado na sala de reuniões do Tribunal de Justiça 

Foto: TJPB
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STF vai julgar hoje pedido de
afastamento de Eduardo Cunha
A ação protocolada ontem 
está sob a relatoria do 
ministro Marco Aurélio

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) anunciou ontem que 
vai julgar hoje o pedido da Rede 
Sustentabilidade de afastamen-
to do presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha. A 
ação foi protocolada ontem na 
Corte e está sob a relatoria do 
ministro Marco Aurélio.

O partido sustenta que 
Cunha não pode permanecer 
na presidência da Câmara por 
ser réu em uma ação penal que 
tramita no STF sobre o suposto 
recebimento de U$S 5 milhões 
de propina em contratos de na-
vios-sonda da Petrobras. Para o 
partido, Cunha está na linha su-
cessória da Presidência da Re-
pública, cargo que não admite, 
de acordo com a Constituição, 
ser exercido por um réu.

“Não é possível que ocu-
pe um cargo que é constitu-
cionalmente vocacionado à 
substituição do Presidente da 
República alguém que é réu 
em ação penal instaurada pelo 
STF, porque esse estado é in-
compatível com o exercício das 
funções de chefe de Estado e 
de governo. Consequentemen-
te, enquanto pende o proces-
so, o envolvido está impedido 
de exercer a Presidência da 

Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal, devendo, por 
isso, ser afastado destes car-
gos.”, argumenta o partido.

Ao fazer o anúncio do jul-
gamento, o presidente do STF, 
Ricardo Lewandowski, disse 
que a Corte deve resolver a 
questão hoje, porque será a 
última sessão antes da votação 
no plenário do Senado sobre o 
pedido de abertura de processo 
de impeachment contra a pre-
sidente Dilma Rousseff. Ela será 
afastada por 180 dias, em caso 
de aprovação. A votação está 
prevista para a quarta-feira (11).

“Está caracterizada a ur-
gência na medida em que ama-
nhã (hoje) será a última sessão 
[do STF] antes daquela quarta-
feira, e que nós poderemos de-
cidir a questão que será trazida 
pelo ministro Marco Aurélio”, 
disse o presidente.

Caso o Senado aprove a ad-
missibilidade do impeachment 
e o afastamento de Dilma por 
180 dias, Michel Temer, atual 
vice-presidente, assumiria o 
cargo e Cunha seria o primeiro 
na linha sucessória, exercendo 
na prática as atividades de vice. 
A Constituição proíbe que um 
réu assuma uma cadeira no 
Planalto, mesmo interinamen-
te, no caso de uma viagem de 
Temer para fora, por exemplo. 
A dúvida é saber se Eduardo 
Cunha poderá ocupar o cargo 
sendo réu em uma ação penal 
no STF, por suspeita de receber 
U$S 5 milhões em propina.

Um grupo de agentes 
de viagens da Argentina 
da Operadora Juan Tosel-
li chega a João Pessoa hoje, 
para conhecer os principais 
roteiros de João Pessoa e 
Costa do Conde. A ação está 
sendo promovida pela Em-
presa Paraibana de Turis-
mo (PBTur)  e a operadora 
Infinita Intravel, que tem 
sede no Rio de Janeiro, com 
atuação no mercado latino
-americano para o Brasil. Os 
profissionais trabalham na 
empresa em Buenos Aires, 
Rosário, Mendonza e Cór-
doba. A ação tem apoio do 
Tropical Tambaú e da Luck 
Receptivo João Pessoa.

Até o próximo domin-
go (8), os agentes de viagens 
terão a oportunidade de co-

nhecer desde a infraestrutura 
turística do Litoral Sul, que 
compreende a rede hoteleira 
e os pontos turísticos; a gas-
tronomia regional e a cultura 
e o artesanato, que são dois 
elementos que ao longo dos 
últimos anos ganharam no-
toriedade nacional e interna-
cional. “A intenção é ampliar o 
leque de informações que os 
agentes têm para apresentar 
aos seus clientes com maior 
poder de conhecimento para 
fazê-lo optar pelo Destino 
Paraíba”, disse Ruth Avelino, 
presidente da PBTur.

Na programação esta-
belecida pela PBTur com os 
parceiros, os argentinos par-
ticiparão de city-tour pela 
capital paraibana, além de 
várias outras atividades.

Operadores da Argentina

A secretária de Estado do Desen-
volvimento Humano (Sedh) e presi-
dente da Fundação Desenvolvimento 
da Criança e do Adolescente Alice Al-
meida (Fundac), Cida Ramos, realizou, 
ontem, uma reunião com o Grupo de 
Trabalho da Comissão do Sistema Na-
cional de Atendimento Socioeduca-
tivo (Sinase). O objetivo foi dialogar 
com os integrantes da comissão sobre 
o reordenamento institucional e so-
cioeducativo da Fundação.

“Debatemos os distintos papéis 
do Sistema de Garantia de Direitos 
para garantir a efetivação do Plano 
do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase) com vistas aos 
Direitos do Adolescente, postulados 
no Estatuto da Criança e Adolescen-
te”, ressaltou a secretária Cida Ramos 
e presidente da Fundac. 

Para a representante da Rede 
Margaridas Pró-Crianças e Adoles-
centes da Paraíba  (Remar), Maria da 
Conceição Vanderlei, a reunião foi 
importante, porque estavam presen-
tes os principais envolvidos na Políti-
ca Socioeducativa e foram colocadas 

as principais necessidades para 2016, 
como a questão estrutural, que são 
fundamentais.

Também participaram da reunião 
a vice-presidente da Fundac, Déborah 
Viviane, e a diretora técnica Denise 
Miranda; a gerente operacional do 
Ensino Fundamental e Médio de Jo-
vens e Adultos da Secretaria de Esta-
do da Educação, Socorro Diniz, além 
da Rede de Proteção de Garantia de 
Direitos da Criança e do Adolescente e 
técnicos da Sedh.

Fundac discute com Sistema 
Nacional Socioeducativo

reordenamento institucional

A secretária Cida Ramos realizou reunião com o Grupo de Trabalho da Comissão do Sinase
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“Debatemos os distintos 

papéis do Sinase com 

vistas aos Direitos do 

Adolescente, postulados 

no Estatuto da Criança 

e Adolescente”

oficinas para uso do 
Google sala de aula

A Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), por meio do Progra-
ma das Tecnologias Educacionais 
(Proinfo-PB), está desenvolvendo 
oficinas pedagógicas para o uso 
do aplicativo Google Sala de Aula, 
atendendo às escolas da rede es-
tadual de ensino. O projeto será de-
senvolvido nos moldes de oficinas, 
com duração de quatro horas, de 
modo a apresentar e exercitar re-
cursos básicos do aplicativo e, nes-
ta dinâmica, promover a formação 
do professor. As oficinas ocorrerão 
nas sedes dos Núcleos de Tecno-
logias Educacionais (NTE) de João 
Pessoa, Campina Grande, Patos e 
Cajazeiras, bem como em escolas 
polos localizadas onde não existe a 
sede física do NTE. O NTE João Pes-
soa deverá atender 111 escolas da 
rede estadual que têm laboratório 
de informática, localizadas nas ci-
dades atendidas pelas 1ª; 2ª, 12ª 
e 14ª Gerências Regionais de Ensino 
(GRE). A cada oficina serão contem-
pladas de oito a 15 escolas, com a 
participação de dois professores 
por escola. Os professores serão 
encaminhados pelo gestor escolar.

detran-PB em 
campina Grande

O Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB) participou das 
atividades de abertura do Maio Amare-
lo em Campina Grande, promovido pela 
Superintendência de Trânsito e Trans-
porte Público (STTP). A programação 
aconteceu no shopping Partage, reu-
nindo órgãos envolvidos no movimento 
que tem como objetivo alertar a socie-
dade quanto ao alto índice de mortes e 
acidentes nas estradas e vias públicas 
da Paraíba. O evento contou com a 
participação do diretor de Engenharia 
do Detran-PB, Ruy Bezerra. Na ocasião, 
a equipe da Divisão de Educação de 
Trânsito do órgão distribuiu fitinhas 
amarelas, símbolo do movimento, além 
de folders educativos, no sentido de 
chamar a atenção e conscientizar a so-
ciedade sobre a necessidade de abra-
çar o movimento por um trânsito mais 
seguro. Pelo segundo ano consecutivo, 
o Detran-PB aderiu ao Maio Amarelo. A 
programação foi aberta oficialmente na 
semana passada, na sede do órgão, em 
Mangabeira. Durante todo este mês, 
estão sendo realizadas diversas ações 
em torno do tema, marcando a adesão 
do Estado ao movimento internacional.

doação feminina 
para o dia das mães

O Hemocentro da Paraíba ini-
cia, amanhã, a campanha de doação 
feminina alusiva ao Dia das Mães. 
Com o tema “Mãe, doadora de amor, 
carinho, sabedoria e vida”, a pro-
gramação contará com uma manhã 
especial, com atividades laborais, 
distribuição de brindes, e home-
nagem para a mãe doadora com o 
maior número de doações.

De acordo com a diretora-geral 
do Hemocentro, Sandra Sobreira, o nú-
mero de doadoras mulheres é menor 
que o de homens e a campanha busca 
desmistificar alguns medos femini-
nos com relação à doação de sangue. 
“Com essa campanha buscamos 
aumentar o quantitativo do público 
feminino, para alcançarmos a meta 
proposta pelo Ministério da Saúde, 
que é de 30%”, observou.

Sandra Sobreira explicou 
que a mulher pode doar da mesma 
maneira que o homem. “Criou-se 
um mito que mulher não pode doar, 
porque menstrua ou porque vai en-
gordar; e nada disso é real. O único 
empecilho para mulher doar é estar 
no primeiro ano de amamentação 
ou estar grávida”, disse.

Os estudantes e profes-
sores do campus IV (Litoral 
Norte) da UFPB realizaram um 
protesto ontem contra o atraso 
no salário de quase 40 funcio-
nários terceirizados responsá-
veis pelos serviços de limpeza. 
Eles são contratados da em-
presa Infinity e já estão há três 
meses sem pagamento.

Para alertar a comunida-
de universitária a respeito do 
problema e cobrar providên-
cias da administração central 
da UFPB, professores, estu-
dantes e funcionários para-
ram as atividades ontem.

Esta não é a primeira vez 
que a Infinity deixa os fun-
cionários do campus IV sem 
salário. Segundo a professo-
ra Angeluce Soares, diretora 
do CCAE, em novembro de 
2015, a direção do Centro 
pediu a intervenção da Rei-
toria, porque os terceiriza-
dos já estavam, à época, sem 
salários e cestas básicas tam-
bém há quase três meses.

Em dezembro, a Prefei-
tura Universitária notificou a 
empresa. A administração cen-
tral da UFPB pediu, então, uma 
nova licitação para substituir a 

Infinity. Os funcionários só con-
seguiram receber os atrasados 
em janeiro, mas, em fevereiro, a 
empresa continuou sem pagar.

A Pró-Reitoria de Admi-
nistração informou à direção 
do CCAE que a situação com a 
Infinity era muito grave e que 
a empresa seria multada e ne-
gativada. Com isso, ela ficará 
proibida de firmar contrato 
com órgãos públicos pelo pe-
ríodo de cinco anos. Embora a 
empresa tenha sido punida, os 
funcionários continuam sem o 
direito básico ao salário e en-
frentando dificuldades.

Alunos e professores protestam 
contra o atraso de salários 

terceirizados no camPus iV da uFPB

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico, divulga, hoje, 
os municípios que estão inte-
grando o Mapa do Turismo da 
Paraíba, conforme atualização 
realizada em atendimento às 
novas diretrizes do Programa 
Regionalização do Turismo do 
Ministério do Turismo. De acor-
do com essas diretrizes, só pode-
rão fazer parte do Mapa os que 
estiverem dentro dos critérios 
mínimos exigidos pelo MTur.

Os critérios são: possuir 
órgão responsável pela pasta 
de turismo (Secretaria, Fun-
dação, Coordenadoria, Depar-
tamento, Diretoria, Setor, Ge-

rência), destinar dotação para 
o turismo na lei orçamentária 
anual (ano referência 2015) e 
prefeito e/ou dirigente muni-
cipal de turismo, deve assinar 
um Termo de Compromisso, 
conforme modelo disponibi-
lizado pelo MTur e Estado, se 
comprometendo em realizar 
as ações necessárias, aderindo, 
com isso, de forma espontâ-
nea e formal ao Programa de 
Regionalização do Turismo e à 
região turística.

Os municípios que inte-
gram o Mapa serão divulgados 
pelo secretário do Turismo e 
Desenvolvimento Econômico, 
Laplace Guedes, em coletiva às 
9h, no auditório da PBTur.

Governo vai divulgar 
municípios integrantes

maPa do turismo da PB

André Richter
Da Agência Brasil
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Aécio na mira de novo inquérito 

O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, pe-
diu ontem ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) abertura 
de um novo inquérito para 
investigar o senador Aécio 
Neves (PSDB-MG). No mes-
mo pedido, o procurador cita 
o deputado federal Carlos 
Sampaio (PSDB-SP) e o ex-
deputado e atual prefeito do 
Rio de Janeiro, Eduardo Paes 
(PMDB). O pedido será anali-
sado pelo ministro Teori Za-
vascki, relator dos processos 
da Operação Lava Jato.

A investigação está ba-
seada em um dos depoimen-
tos de delação premiada do 
senador Delcídio do Amaral 
(sem partido-MS). Segundo 
o parlamentar, em 2005, du-
rante os trabalhos da Comis-
são Parlamentar Mista de 
Inquéritos (CPMI) dos Cor-
reios, criada para investigar 
denúncias do mensalão, Aé-
cio Neves, então governador 
de Minas Gerais, “enviou 
emissários” para barrar 
quebras de sigilo de pessoas 
e empresas investigadas, en-
tre elas o Banco Rural.

Um dos emissários era 
Eduardo Paes, então secre-
tário-geral do PSDB, infor-
mou o senador. Conforme 
relato de Delcídio, o relató-
rio final da CPMI foi aprova-
do com “dados maquiados” 
e que Paes e o deputado Car-
los Sampaio também tinha 
conhecimento dos fatos.

“Outros parlamentares 
também sabiam que esses 
dados estavam maquiados, 
podendo citar os deputados 
Carlos Sampaio e Eduardo 
Paes, já mencionado, dentre 
outros que não se recorda. 
Esses fatos ocorreram em 
2005/2006. Esse tema foi 
tratado com Aécio Neves 
em Belo Horizonte, no pa-
lácio do governo”, acrescen-
tou trecho da delação do 
senador.

Em outro pedido de 
abertura de inquérito nesta 
semana contra Aécio Neves, 
Janot cita supostos crimes 
cometidos pelo senador em 
Furnas, empresa subsidiária 
da Eletrobrás. O pedido tam-
bém cita declarações de Del-
cídio do Amaral. Aécio re-
cebia “pagamentos ilícitos”, 
pagos, segundo ele, pelo 
ex-diretor de Furnas Dimas 
Toledo.

“O depoente disse que 
não sabia precisar, mas 
sabe que Dimas operacio-
nalizava pagamentos e um 
dos beneficiários dos valo-
res ilícitos sem dúvida foi 
Aécio Neves”, informou tre-
cho da delação.

Por meio de notas, Aé-
cio Neves, Carlos Sampaio 
e Eduardo Paes negaram as 
acusações. Aécio defendeu 
as investigações e declarou 
que tem “convicção de que 
as investigações deixarão 
clara a falsidade das cita-
ções feitas” por Delcídio.

Sampaio disse “jamais 
ter agido para proteger 
quem quer que fosse” na 
CPMI dos Correios. Paes 
afirmou que nunca pediu 
benefícios para Aécio Ne-
ves durante os trabalhos 
da CPMI.

Janot pede ao STF para 
abrir inquérito contra o 
senador e Eduardo Paes

oPEração lava jato

André Richter
Da Agência Estado

Da Agência Brasil

Após mais de uma hora do 
início da sessão da Comissão 
Especial do Impeachment do 
Senado dessa quarta-feira (4), 
finalmente o relator do proces-
so, senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), apresentou o seu 
parecer de 126 páginas favo-
rável à admissibilidade do pro-
cesso contra a presidente Dilma 
Rousseff.

Sem surpresas e rejeitando 
as argumentações da defesa e 
de senadores aliados de Dilma 
no colegiado, Ansatasia defen-
deu a continuidade do proces-
so no Senado, mas decidiu não 
ampliar o espectro da investiga-
ção contra a petista, com infor-
mações da Operação Lava Jato. 
Na conclusão do parecer ele 
concentrou o voto nos temas já 
analisados pela Câmara dos De-
putados.

Ao acatar os argumentos 
do pedido apresentado pelos 
advogados Janaína Paschoal, 

Hélio Bicudo e Miguel Reale Jr., 
Anastasia considerou que há in-
dícios de crime de responsabili-
dade suficientes para justificar 
o afastamento temporário de 
Dilma – por 180 dias - e iniciar 
a fase de instrução do processo.

O processo tem dois pontos 
principais contra a presidente. 
O primeiro trata do atraso de 
pagamentos do Tesouro Nacio-
nal ao Banco do Brasil, que fi-
cou conhecido como pedaladas 
fiscais. Segundo os autores do 
pedido, foi escondido o déficit 
fiscal e o banco teve de arcar 
com recursos próprios para o 
repasse de empréstimo a agri-
cultores beneficiados com ta-
xas diferenciadas pelo Plano 
Safra. Outro ponto é a edição 
de decretos de crédito suple-
mentar sem aval do Congresso 
Nacional.

Próximos passos
Com o prazo de 24 horas de 

vista coletiva, que será concedi-
da depois da leitura, a expecta-
tiva é que o parecer seja votado 
pelo colegiado nesta sexta-feira 

(6). Antes disso, nesta quinta-fei-
ra, o advogado-geral da União, 
José Eduardo Cardozo, respon-
sável pela defesa da presidente, 
terá uma hora para contrapor 
as observações de Anastasia. Em 
seguida, os senadores passam a 
debater o parecer.

Para ser aprovado pelo co-
legiado, o documento precisa 
do apoio da maioria simples dos 
senadores, ou seja, metade mais 
um dos que estiverem presentes 
à sessão. Apesar disso, seja qual 
for o resultado, o texto segue 
para análise do plenário do Se-
nado. Se admitido, também em 
votação por maioria simples, 
Dilma será imediatamente afas-
tada do cargo por até 180 dias. 
Nesse período, o vice-presiden-
te Michel Temer assumirá a pre-
sidência da República.

Enquanto isso, no Senado 
a Comissão Especial retomará 
o processo para iniciar a fase 
de instrução e emitir novo pa-
recer. Não há prazo para que 
o Senado faça o julgamento 
final sobre o impedimento da 
presidente.

Parecer de Anastasia defende a 
continuidade do impeachment

afastamEnto dE dilma

FOTO: Antonio Cruz/Agência Brasil

O relator Anastasia, ao lado de Lira (presidente), apresentou o seu parecer de 126 páginas na Comissão de Impeachment

Carolina Gonçalves 
e Karine Melo 
Da Agência Brasil 

O Ministério do Plane-
jamento lançou ontem seu 
Programa de Integridade, 
com a finalidade de tornar 
menos intensa a corrupção 
e os desvios éticos. O objeti-
vo é estabelecer um conjun-
to de medidas com vistas à 
prevenção de possíveis des-
vios de conduta.

A partir das orientações 
da Controladoria-Geral da 
União (CGU), o programa 
prevê, além do reforço ao 
que determinam a Lei de 
Acesso à Informação e a Lei 
Anticorrupção, a criação de 
um código de conduta, um 
canal de denúncias e o refor-
ço na governança e no com-
pliance (conceito utilizado 
para o conjunto de medidas 
de prevenção à corrupção).

Participaram da sole-
nidade os ministros Waldir 
Simão (Planejamento) e 
o ministro-chefe da con-
troladoria, Luiz Augusto 
de Britto Filho. “Depois de 
viver todos esses anos na 
área de prevenção e com-
bate à corrupção, eu acho 
que é o grande legado que 
todos podem deixar,  neste 
momento instável pelo qual 
passamos.  É criar uma at-
mosfera mais íntegra”, disse 

o ministro da CGU.
O ministro Waldir Si-

mão destacou que a expec-
tativa dele é que, em um 
curto espaço de tempo, 
possa fazer com que os ór-
gãos adotem mecanismos 
de integridade adaptados à 
realidade de cada um. “Ten-
do como referência os guias 
publicados pela controlado-
ria-geral, mas adaptados à 
realidade e ao nível de ma-
turidade cada um desses ór-
gãos”, disse.

Segundo ele, as medi-
das colaborarão para uma 
administração mais “ética, 
mais eficaz e mais íntegra”. 
[Que] faça com que cada um 
de nós, servidores públi-
cos, mas também cada um 
de nós cidadãos brasileiros, 
possamos nos orgulhar da 
administração pública fede-
ral”, acrescentou.

Na última sexta-feira 
(29), a CGU lançou o Progra-
ma de Fomento à Integrida-
de Pública para incentivar 
os órgãos da administra-
ção a implementarem pro-
gramas conhecidos como 
compliance anticorrupção. 
A ideia do programa é ga-
rantir que as instituições 
tenham um instrumento 
eficaz de prevenção à cor-
rupção.

Planejamento lança um
programa anticorrupção

ConjUnto dE mEdidas

O Juiz Vallisney de Souza 
Oliveira, da 10ª Vara Federal 
em Brasília, anunciou ontem 
a condenação de nove envol-
vidos no esquema de compra 
de medidas provisórias du-
rante os governos Luiz Inácio 
Lula da Silva. Como a decisão 
é de primeira instância, ainda 
cabe recurso.

O caso é um desdobra-
mento da Operação Zelotes, 
que, originalmente, investiga-
va suspeitas de favorecimen-
tos a empresas devedoras da 
Receita Federal, por meio da 
manipulação de julgamentos 
do Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf).

Posteriormente foram 
encontrados indícios que le-
varam a suspeitar que alguns 
dos participantes do esque-
ma teriam atuado também 
para favorecer a reedição de 
medidas provisórias (MPs) 
que favoreceriam montado-
ras e fabricantes de veículos 
instalados nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste.

Entre os condenados 
estão os advogados Mauro 
Marcondes. Ele recebeu a 
pena de 11 anos e oito meses 
de prisão, além de multa por 
associação criminosa, cor-
rupção ativa e lavagem de 
dinheiro. A pena será cum-
prida inicialmente em regi-
me fechado. A mulher dele, 
Cristina Mautoni, também 
foi condenada a seis anos e 

cinco meses de reclusão por 
associação criminosa.

O advogado José Ricar-
do da Silva foi condenado a 
11 anos de prisão em regime 
fechado por extorsão, asso-
ciação criminosa, lavagem de 
dinheiro e corrupção ativa. 
Parceiro de José Ricardo no 
esquema, o lobista Alexan-
dre Paes dos Santos recebeu 
a pena de nove anos e dois 
meses de reclusão por asso-
ciação criminosa e corrup-
ção ativa.

Francisco Mirto Florên-
cio da Silva e Eduardo Gon-
çalves Valadão foram con-
denados, respectivamente, a 
três anos e dois meses e a um 
ano e seis meses, ambos em 
regime inicialmente aberto. 
O ex-diretor de Comunicação 

do Senado, Fernando César 
Mesquita, foi condenado a 
quatro anos e quatro meses 
de reclusão.

Também foram conde-
nados dois executivos da 
MMC Automotores: Paulo 
Arantes Ferraz (por corrup-
ção ativa) e Robert Rittscher 
(lavagem). Ambos recebe-
ram, além de multa, pena de 
reclusão de quatro anos e 
dois meses, a serem cumpri-
das em regime inicialmente 
semiaberto

A Agência Brasil ten-
tou entrar em contato com 
os advogados de defesa dos 
acusados, mas, até o fecha-
mento da matéria, recebeu 
retorno apenas do advogado 
de Fernando César Mesquis-
ta, Luis Alexandre Rassi.

Justiça condena acusados na venda de MPs
fraUdE no Carf

Pedro Peduzzi e 
Yara Aquino 
Repórteres da Agência Brasil 
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Geral

Biopolítica e Populismo
Os existencialistas do séc. XX partiam de uma premissa, 

a de que o homem é o único ser cuja existência precede a 
essência. O homem primeiro existe no mundo, um mundo que 
lhe é estranho para só depois construir a sua essência, a sua 
humanidade. Partindo dessa premissa, o humano está além dos 
atributos biológicos do homem, o labor do metabolismo corporal 
é só a primeira e mais básica dimensão do humano, dimensão 
que se estende ao trabalho como forma de transformar a 
natureza e ordenar a convivência, complementada pela 
dimensão onde verdadeiramente reside a essência humana: a 
ação e a linguagem. Na filosofia política de Hannah Arendt, labor, 
trabalho e ação são as categorias fenomenológicas da “condição 
humana”. A ação (a dimensão fenomenológica da política) é 
literalmente o dispositivo de ordenação da Polis, da vida em 
comum no espaço público. Talvez, essa percepção aristotélica de 
que o homem, o zoon politikón, é o animal que só se humaniza 
(labora a sua essência) através da Polis, não fora dela, não revele 
de todo a percepção de que a ação política só se faz significativa 
no espaço público (Polis), na medida em que ela é veículo da 
natalidade, aquilo que permite a renovação da Polis pelo fluxo 
contínuo e sucessivo dos “recém-chegados”, o que permite a 
oxigenação e renovação dos hábitos e práticas políticas. Se a 
“natalidade” é a razão de ser da ação política como único meio de 
renovação do espaço público, o espaço exclusivo da humanização 
do homem, a política tem na vida sua categoria central. A política 
nasce e é essencialmente biopolítica porque ela se constrói como 
codificação da vida, renovando-se pela via da natalidade.

O populismo, fenômeno político típico da América Latina, 
que tem seu precedente remoto no Paraguai do começo do 
séc. XIX, retratado pelo escritor Augusto Roa Bastos, em Yo el 
supremo; ganha no curso do séc. XX uma aquarela de coloração 
variada, sem contudo perder a sua essência: a transformação 
da pobreza em uma categoria política. Se tivermos nítida a 
percepção que a política não lida com valores e fins, mas com 
pessoas e meios, o populismo se revela uma prática política 
que atenta contra a essência mesma da política, pois ao eleger 
a pobreza, o sofrimento e a miséria como categorias centrais 
da ação política, o populismo tem o poder de mobilizar 
pessoas e meios no espaço público fundado não no impulso 
vital da natalidade, mas antes em um móvel mórbito e 
destrutivo, a pobreza como negação da vida que está na base 
da política. O populismo é o modo antipolítico por excelência 
de se fazer política, pois elege o mórbido e não o vital como 
sua categoria central de mobilização de pessoas e meios, para 
tal transforma o espaço público em um espetáculo que subtrai 
a possibilidade de humanização dos homens, para deificar o 
sofrimento, a dor e a pobreza.

O capítulo do impeachment da presidente Dilma 
Rousseff é mais um capítulo dessa novela latino-americana 
recheada de personagens pitorescos e emblemáticos. Mas 
com um fio condutor comum, o populismo como afirmação do 
antipolítico na forma de se fazer política. O capítulo novelesco do 
impeachment de Dilma Rousseff comporta, até o momento, duas 
grandes narrativas, uma que se releva mais coerente com os 
fatos, a de que a presidente sofre um processo de impeachment 
e é afastada do poder porque geriu desastrosamente a economia, 
praticou crimes orçamentários, foi omissa diante da corrupção 
que estava em seu entorno e corroeu toda a sua base de apoio 
com uma postura política soberba e arrogante. Mas há também 
uma outra narrativa para esse capítulo, uma narrativa que visa se 
espraiar para o capítulo seguinte dessa novela, o capítulo do pós-
impeachment, que é a narrativa do Golpe Parlamentar, onde uma 
mulher honesta foi vítima de uma conspiração política urdida 
pela direita conservadora, apoiada pela grande mídia e setores 
da classe média, descontentes com a crise econômica, crise sobre 
a qual a presidente(a) não possui qualquer responsabilidade 
pois reflexo interno de uma crise global. Assim a narrativa 
novelesca do Golpe Parlamentar, ao vitimizar a presidente, a 
exime de qualquer responsabilidade política. Ao que tudo indica, 
a narrativa do Golpe não quer convencer a opinião pública, essa 
em sua ampla maioria, mais de 60%, apoia o impeachment e 
quer mudança de governo, a narrativa do Golpe quer manter 
unida a militância de esquerda e não fazer uma revisão crítica 
do Lulopetismo, afinal a liderança de Lula não resistiria a essa 
revisão, pois mensalão, petrolão, crimes outros e o abuso 
na prática caudilhista do populismo fizeram obscurecer a 
imagem homérica de um Lula que chegou a ser definido como 
O Cara, pelo homem mais poderoso do mundo, o presidente 
estadunidense Barack Obama.

O fim do ciclo do Lulopetismo que se encerra com o 
Impeachment de Dilma Rousseff, é apenas o desfecho de mais 
um capítulo da novela latino-americana do populismo, nesse 
caso, o populismo esquerdista brasileiro da Nova República. 
Um ciclo que em 2003 se iniciou como depositário de grande 
esperança de setores progressistas da sociedade brasileira, 
com enraizamento ético e social e que finda em 2016 de um 
modo infame, ignominioso e trágico. Lula, o rei destronado 
vira réu, de líder popular se converte em ícone da corrupção 
dos costumes políticos que um dia prometeu renovar e 
transformar. De fato sua alquimia política transformou 
esperança em tristeza, expectativas em frustração, o 
populismo lulopetista é mais uma face, a face mórbida do 
modo antipolítico de se fazer política na América Latina.

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Licença-paternidade para servidores 
federais é ampliada para 20 dias
Decreto que institui o 
programa já foi publicado 
no Diário Oficial da União

Foi publicado ontem no 
Diário Oficial da União de-
creto que institui o Programa 
de Prorrogação da Licença
-paternidade para servido-
res públicos federais, regidos 
pela Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990.

De acordo com o tex-
to, a prorrogação da licença 
será concedida ao servidor 
público que requerer o be-
nefício no prazo de dois dias 
úteis após o nascimento ou a 
adoção e terá duração de 15 
dias, além dos cinco dias co-
mumente concedidos.

Guarda judicial
As mudanças também 

são aplicáveis a quem ob-

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

O programa é para servidores públicos federais, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990

tiver guarda judicial para 
fins de adoção de crianças 
com idade até 12 anos in-
completos. O decreto prevê 
ainda que o beneficiado pela 

prorrogação da licença não 
poderá exercer qualquer ati-
vidade remunerada durante 
o período.

“O descumprimento do 

disposto neste artigo im-
plicará o cancelamento da 
prorrogação da licença e o 
registro da ausência como 
falta ao serviço.”

FOTO: Reprodução/Internet

Os bispos do Regional Leste 
1 da Confederação Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) divulga-
ram ontem uma carta aberta à 
população do Estado do Rio de 
Janeiro sobre o sofrimento com 
a crise econômica local. A carta 
informa que, “como pastores, 
não podemos deixar de nos sen-
tir afetados pelas lágrimas que 
brotam de tantas situações pre-
cárias que atingem, entre outras, 
as áreas da saúde, educação, ali-
mentação, segurança, moradia, 
emprego, não recebimento de 
salários e aposentadorias”.

Documento
No documento, os bispos 

reconhecem “uma situação que 
não podemos deixar de deno-
minar como catástrofe social. O 
número de pessoas atingidas nos 

habilita a assim considerar o qua-
dro que se apresenta diante de 
nós. Interpelados pelo Deus de 
Justiça, não podemos permane-
cer de braços cruzados e insensí-
veis à dor de qualquer ser huma-
no. Temos consciência de muitas 
das causas da atual situação. Cla-
mamos por sua superação e con-
sideramos urgente que se olhe 
para as consequências que ferem 
a dignidade dos filhos e filhas de 
Deus, atingidos de maneira ul-
trajante”.

Na carta, assinada pelo car-
deal-arcebispo do Rio de Janeiro, 
dom Orani Tempesta, os bispos 
lembram que não se pode dei-
xar de exortar os que mais dire-
tamente têm a responsabilidade 
de encontrar com rapidez solu-
ções estruturais para a triste rea-
lidade que atinge a população. 
“Investidos no Poder Público em 
seus diversos âmbitos, têm dian-
te de si a responsabilidade moral 

e legal de buscar soluções, de-
vendo fazê-lo através da união 
de forças, do diálogo e também 
da criatividade, dentro do espí-
rito democrático e pacífico que 
marca nossa nação”.

Em outro trecho da carta, os 
bispos pedem soluções imediatas 
para as dores que não podem es-
perar o dia de amanhã, “aguar-
dando os trâmites dos planeja-
mentos e das burocracias”.

Ponto de partida
Para o cardeal-arcebispo do 

Rio, que também é presidente do 
Regional Leste 1 da CNBB, “o pon-
to de partida encontra-se em cada 
pessoa cujo coração não se endu-
receu de tão acostumado a ouvir 
clamores, a enxergar lágrimas. Por 
isso, na criatividade tão própria 
do povo brasileiro, cada um en-
contre formas de ajudar a quem 
está bem próximo, ao alcance da 
mão e do coração”.

CNBB diz que é “catástrofe social”
em CArTA à POPuLAçãO DO rIO sOBre CrIse

Douglas Corrêa
Da Agência Brasil

Novo lote de ingressos 
será colocado à venda para 
os Jogos Olímpicos hoje, a 
partir do meio-dia, pelo Co-
mitê Rio 2016. Todos os tí-
quetes são para disputas de 
ginástica (incluindo a apre-
sentação de gala), canoagem 
e remo.

Os interessados podem 
adquirir os ingressos no site 
www.rio2016.com/ingres-
sos. Há preços para todos os 
bolsos, assegurou o diretor 
de ingressos do Comitê, Do-
novan Ferreti. Para a ginásti-
ca artística, por exemplo, os 
valores variam de R$ 100 a 
R$ 900; para ginástica rítmi-
ca, de R$ 70 a R$ 540; ginás-
tica de trampolim, de R$ 70 
a R$ 260; para ginástica de 

gala, de R$ 290 a R$ 900.
Para as disputas de remo, 

os preços oscilam entre R$ 
40 e R$ 280. Já na canoagem 
slalom (com corredeiras), os 
tíquetes podem ser compra-
dos de R$ 50 a R$ 260; na ca-
noagem velocidade, de R$ 40 
a R$ 210.

Toda semana, a cada 
quinta-feira, o Comitê Rio 
2016 liberará novos ingres-
sos de sessões esgotadas e 
de outros esportes. A partir 
de junho, será aberta pelo 
Comitê Rio 2016 a venda físi-
ca de ingressos, isto é, pelas 
bilheterias no Rio de Janeiro 
e nas cidades do futebol (São 
Paulo, Brasília, Belo Hori-
zonte, Salvador e Manaus). 
Quem preferir poderá conti-
nuar adquirindo os ingressos 
pela internet. Os preços são 
os mesmos.

Comitê Rio 2016 coloca 
lote de ingressos à venda

gINásTICA, CANOAgem e remO

O governo de Minas Ge-
rais enviou ontem à Assem-
bleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) os 19 proje-
tos que integram a reforma 
administrativa elaborada 
pelo Executivo. Eles preveem 
o contingenciamento de 
R$ 2 bilhões no orçamento 
deste ano e a extinção de 67 
mil cargos atualmente va-
gos. Não haverá demissões. 
Também serão preservados 
cargos cuja ocupação está 
prevista em concursos ho-
mologados e em andamento.

Conforme os projetos, 
serão realizadas diversas 
mudanças na organização do 
Poder Público, envolvendo 
principalmente autarquias, 
fundações e empresas. No 
total, 11 órgãos deixarão de 
existir ou serão incorpora-

dos a outras estruturas.
Os servidores lotados 

em estruturas extintas se-
rão abrigados em órgãos ou 
secretarias responsáveis por 
atribuições iguais ou simila-
res. No entanto, servidores 
que ocupam cargos comis-
sionados poderão perder a 
função e o salário correspon-
dente. A quantidade de pes-
soas afetadas pela medida 
ainda não foi informada.

Descentralização
A reforma administrati-

va do governo mineiro vinha 
se desenhando desde 2015, 
com o início do mandato de 
Fernando Pimentel (PT). Em 
junho do ano passado, foi 
assinado um decreto para 
descentralizar a administra-
ção do Estado. As então dez 
microrregiões foram substi-
tuídas por 17 territórios de 
desenvolvimento.

Reforma em Minas prevê 
uma economia de R$ 2 bi

Alana Gandra
Da Agência Brasil

Léo Rodrigues
Da Agência Brasil



Stuttgart, Alemanha, (AE) - 
Uma coalizão internacional - for-
mada por 11 países - que conduz 
os militares a uma campanha 
contra o grupo terrorista Estado 
Islâmico na Síria e no Iraque con-
cordaram nessa quarta-feira em 
acelerar suas contribuições, mas 
não deu detalhes sobre o plano. 
O grupo também pediu aos líde-
res iraquianos para reconciliar as 
diferenças políticas.

Um dia depois de um solda-
do dos EUA ter sido morto em 
um tiroteio com o Estado Islâmi-
co no Iraque, o secretário de De-
fesa dos EUA, Ashton Carter, dis-

se que uma vez que a guerra se 
intensifica, “estes riscos vão con-
tinuar”. Carter disse que lamen-
ta a perda, mas enfatizou que os 
riscos de combate no Iraque são 
inevitáveis e que apesar das con-
quistas recentes “esta luta está 
longe do fim”.

Carter e os seus homólogos 
dos 11 países da coalizão esta-
vam reunidos a portas fechadas 
nos EUA, onde Carter estava pre-
sidindo uma cerimônia de mu-
dança de comando na terça-fei-
ra, quando a notícia da morte do 
soldado chegou.

Em um comunicado conjunto 
emitido após a reunião, o grupo 
reafirmou o seu apoio “para ace-

lerar e reforçar o sucesso dos nos-
sos parceiros em solo”.

“Nós apelamos a todos os 
líderes políticos iraquianos a se 
comprometerem com a reconci-
liação legal e pacífica de diferen-
ças políticas, a fim de enfrentar 
os desafios do país e permane-
cer unidos contra o inimigo co-
mum”, disseram.

A declaração não especificou 
quais contribuições adicionais se-
riam oferecidas, além dos recur-
sos para apoiar a campanha mili-
tar do Iraque e “várias formas” de 
ajuda para um esforço civil para 
estabilizar e reconstruir áreas da 
província de Anbar devastada por 
danos de guerra.

Ações rápidas contra Estado Islâmico
COALIZÃO FECHA ACORDO

FOTO: Marijan Murat/Associated Press-Estadão Conteúdo

O secretário de Defesa americano, Ashton Carter, participou da discussão do acordo da coalizão internacional, na Alemanha
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Mundo

Escassez de água pode reduzir o 
crescimento econômico em 6%
O alerta foi feito pelo 
Banco Mundial ao divulgar 
relatório sobre a situação

Algumas regiões do 
mundo poderão ver as suas 
taxas de crescimento cair até 
6% do Produto Interno Bru-
to (PIB) – a soma de todas as 
riquezas produzidas por um 
país - até 2050, caso nada 
seja feito para melhorar as 
políticas de gestão da água, 
alertou o Banco Mundial.

Num relatório intitu-
lado High and Dry: Climate 
Change, Water and the Eco-
nomy, o banco escreve que 
as alterações climáticas te-
rão impacto, em primeiro 
lugar, no ciclo da água, com 
consequências na alimenta-
ção, energia, sistemas urba-
nos e ambientais.

O crescimento das po-
pulações, com maiores ren-
dimentos e em cidades cada 
vez maiores, irá resultar num 
aumento exponencial das 
necessidades de água, mas 
a água disponível será mais 
errática e incerta, antecipa o 
relatório.

A redução da água doce 
diponível e a competição por 
parte de setores como a ener-
gia ou a agricultura poderão 
deixar as cidades em 2050 
com até menos dois terços da 
água que tinham em 2015.

Segundo o Banco Mun-
dial, se as políticas de gestão 
da água se mantiverem como 
estão e se os modelos climáti-
cos se confirmarem, a escas-
sez de água irá se estender a 
regiões onde atualmente não 
existe, como a África central 
e a Ásia oriental - e piorar 
gravemente onde já é uma 
realidade, como o Oriente 
Médio e o Sahel, na África.

Estas regiões, prevê o 
relatório divulgaada ontem, 
poderão ver as suas taxas de 
crescimento econômico cai-
rem em até 6% do Produto 
Interno Bruto até 2050, devi-
do aos efeitos da escassez de 
água na agricultura, na saúde 

e nos rendimentos.
A boa notícia, revela o 

Banco Mundial, é que em-
bora as más políticas pos-
sam exacerbar o impacto 
econômico negativo das al-
terações climáticas, as boas 
políticas podem ajudar a 
neutralizá-lo.

Algumas regiões po-
derão ver as suas taxas de 
crescimento aumentar até 
6% com melhores práti-
cas de gestão dos recursos 
aquáticos. Os autores do 
relatório recordam que os 
impactos da má gestão da 
água são particularmente 
sentidos pelos mais pobres, 
que têm maior probabilida-
de de depender da agricul-
tura alimentada pela chuva 
e de viver em zonas mais 
suscetíveis a inundações, 
estando também mais vul-
neráveis ao risco de águas 
contaminadas e saneamen-
to desadequado.

Mudanças
As mudanças na dispo-

nibilidade da água podem 
também induzir as migra-
ções e incendiar conflitos 
civis, devido ao impacto que 
têm nos preços dos alimen-
tos e no crescimento econô-
mico, diz o estudo.

“É por isso que a gestão 
da água será crucial para o 
mundo alcançar os Objetivos 
de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) e as aspirações a 
uma redução da pobreza e a 
uma maior prosperidade par-
tilhada”, ressalta o relatório.

“A água é a moeda co-
mum que liga quase todos os 
ODS”, acrescenta o documen-
to, numa referência aos obje-
tivos definidos em 2015 pela 
comunidade internacional.

Otimizar a utilização 
da água através de melhor 
planejamento e incentivos, 
expandir a quantidade e 
disponibilidade de água, 
sempre que possível e redu-
zir o impacto dos extremos, 
da variabilidade e incerteza 
são as propostas do Banco 
Mundial para melhor gerir a 
água no futuro.

Da Agência Lusa

Da Agência Estado

Da Agência Lusa

O enviado da Organiza-
ção das Nações Unidas para 
a Síria apelou ontem para o 
fim dos combates em Alep-
po, a segunda maior cidade 
do país, e alertou para um 
desfecho “catastrófico” caso 
não sejam interrompidos os 
confrontos.

“A alternativa é verdadei-
ramente catastrófica, porque 
poderemos assistir à fuga de 
400 mil pessoas em direção 
à fronteira com a Turquia”, 
disse Staffan de Mistura após 
conversas em Berlim com 
os ministros dos Negócios 
Estrangeiros da França e da 
Alemanha.

A reunião em Berlim, que 
também contou com a pre-
sença do principal líder da 
oposição, Riad Hijab, ocorre 
em uma semana de intensa 
atividade diplomática e quan-
do os negociadores tentam 
preservar uma trégua à beira 

do colapso.
Staffan de Mistura ressal-

tou que o recomeço das con-
versações de paz permanece 
dependente do cessar-fogo. 
“Agora, o teste é Aleppo”, disse.

O ministro alemão dos 
Negócios Estrangeiros, Frank-
Walter Steinmeier, e seu ho-
mólogo francês, Jean-Marc 
Ayrault, também emitiram 
alertas no mesmo sentido. “Se 
não for garantido um cessar-
fogo nas próximas horas em 
Aleppo, tudo pode entrar em 
colapso”, disse Ayrault.

“Todas as esperanças que 
colocamos no processo de paz 
desapareceram, mesmo que 
seja uma necessidade para os 
sírios e todos os refugiados 
que pretendem voltar a viver 
em seu país”, acrescentou.

A guerra na Síria já ma-
tou mais de 270 mil pessoas 
desde 2011, de acordo com 
a organização não-governa-
mental Observatório Sírio dos 
Direitos Humanos (OSDH). 

ONU alerta sobre risco
catastrófico em Aleppo

SíRIA

Da Agência Estado

Caracas, Venezuela (AE) 
- O Conselho Nacional Elei-
toral (CNE) da Venezuela 
iniciou ontem o processo 
de revisão das 1,85 milhão 
de assinaturas apresenta-
das pela oposição para pe-
dir que se ative o referendo 
revogatório do mandato do 
presidente Nicolás Maduro, 
disse Jesus Torrealba, secre-
tário-executivo da Mesa da 
Unidade Democrática, uma 
coalização de partidos.

O processo de revisão, 
que poderá ser concluído até 
o final desta semana, será 
realizado na presença de uma 
testemunha do partido do go-
verno e uma da oposição.

Torrealba disse que, 
após esta revisão haverá 
uma verificação presencial 
das assinaturas, que terá du-
ração de cinco dias, em que 
os signatários serão convo-
cados em vários pontos em 
todo o país para registrar sua 
impressão digital e ratificar 
suas rubricas.

Se 195.721 assinaturas 
forem validadas pelo Conse-
lho Eleitoral, o que representa 
1% do total dos 19,8 milhões 
de eleitores, a oposição pode-
rá passar para outra fase que 
envolverá a coleta de quase 
quatro milhões de rubricas 
para ativar formalmente o re-
ferendo revogatório.

Embora alguns líderes 
do governo expressaram 
dúvidas de que o referendo 
para saber se Maduro conti-
nua no poder ou não possa 
ocorrer em 2016, o secre-
tário-geral da coligação da 
oposição disse que é “tecni-
camente viável”.

Maduro, que enfrenta o 
processo eleitoral em meio a 
uma grande crise econômica 
dominada pela inflação de-
senfreada, escassez severa 
de alimentos e medicamen-
tos, falha no serviço elétrico 
e uma recessão econômica 
- disse na noite de terça-fei-
ra que se submeterá ao re-
ferendo caso o CNE valide 
o processo para convocar a 
consulta. 

Maduro teme perder 
o poder na Venezuela

REFERENDO

Da Agência Estado

A Rússia criou três di-
visões militares para com-
bater a expansão planejada 
das tropas da Organização 
do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan) perto de suas 
fronteiras, disse o ministro 
da Defesa, Sergei Shoigu, 
nessa quarta-feira.

Duas divisões militares 
serão deslocadas no Distri-
to Militar Oeste e mais uma 
ao sul do país para conter a 
pressão crescente da Otan 
perto da Rússia.

Moscou ameaçou que 
irá responder se a Otan re-
forçar a presença dos seus 
soldados ao longo da fron-
teira com a Rússia. Autori-
dades ocidentais disseram 
que a aliança vai enviar 
quatro batalhões - cerca de 
4.000 tropas - à Polônia e 
aos clubes de campo bálti-
cos ex-soviéticos.

A Rússia vem alertan-
do diversas vezes para o 

perigo da intensificação 
da presença militar da 
Otan ao longo das suas 
fronteiras.

O Pentágono disse que 
o novo envio de tropas da 
Otan são em resposta aos 
exercícios militares “pro-
vocadores” da Rússia ao 
longo das fronteiras com 
os membros da sua aliança. 
A Rússia, por sua vez, diz 
que seus exercícios milita-
res - mais de 1.000 desde 
dezembro - são, em parte, 
resultado do aumento das 
tropas da Otan ao longo 
das fronteiras.

Rússia divisões militares 
para deter tropas da Otan

FRONTEIRAS

Pentágono 
disse o envio 
de tropas da 
Otan é uma 
resposta à 
ação russa
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App criado pela UFPB 
vai beneficiar cerca de 
10 milhões de brasileiros
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Insa realiza coleta de cactáceas para pesquisas
Semiárido

Um grupo de pesquisa-
dores do Instituto Nacional 
do Semiárido (Insa/MCTI) 
começou nessa terça-fei-
ra (3) a segunda expedição 
para coleta de cactáceas 
nativas do Semiárido brasi-
leiro. O objetivo é identifi-
car espécies e fazer a coleta 
de plantas para integrar o 
acervo do cactário do Insa. 
Durante dez dias, os pesqui-
sadores vão percorrer nove 
cidades de Pernambuco em 
busca das espécies dos gê-
neros Cereus (mandacaru), 
Pilosocereus (xique-xique, 
facheiro), Melocactus (cabe-
ça de frade), Rhipsales (ra-
bo-de-rato), Lepismimum 
(cacto-macarrão) e Epiphy-
lum (dama da noite).

A primeira expedição 
foi realizada em março em 
dez municípios da Paraíba, 
somando 850 quilômetros. 
Durante o percurso foram 
coletadas 18 espécies de 
cactáceas nativas dos gêne-
ros Melocactus (coroa-de-

frade), Cereus (mandacaru), 
Pilosocereus (xique-xique, 
facheiro), Harissia (rabo-de
-raposa) e Tacinga (quipá e 
palmadora).

As plantas coletadas se-
rão integradas ao catálogo 
de espécies do Cactário do 
Insa para pesquisas científi-
cas de conservação, estudos 
de citogenética e cultivo in 
vitro. Atualmente, o acervo 
conta com 25 espécies de 
cactáceas nativas do Semiá-
rido brasileiro, 21 espécies 
exóticas, ou seja, que vieram 
de outras regiões semiári-
das do mundo e 23 espécies 
de suculentas.

A iniciativa faz parte do 
projeto Coleções Científicas 
do MCTI, gerenciado pelo 
Museu Paraense Emílio Goel-
di (MPEG/MCTI) e que conta 
com a colaboração do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (Inpa/MCTI), 
do Museu de Astronomia e 
Ciências Afins (Mast/MCTI) 
e do Insa. 

Foto: Reprodução/Internet

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

Acervo do Insa conta com 25 espécies de cactáceas nativas, 21 variedades exóticas e 23 suculentas

Pesquisadores da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
comprovaram que a bactéria 
Wolbachia, quando presente 
no Aedes aegypti, é capaz de 
reduzir a transmissão do vírus 
zika. Publicado nessa quarta-
feira, 4, na revista científica 
Cell Host&Microbe, o estudo 
integra o projeto “Eliminar a 
Dengue: Desafio Brasil”, que 
investiga a infecção do mos-
quito pela bactéria como es-
tratégia para impedir a multi-
plicação de vírus no Aedes. A 
pesquisa mostra ainda que a 
Wolbachia, presente em 70% 
dos insetos na natureza, tam-
bém reduz a replicação do 

zika no organismo do mosqui-
to.  O estudo usou dois grupos 
de mosquitos Aedes aegypti: 
um com Wolbachia, criados 
em laboratório pela equipe 
do projeto, e outro sem a bac-
téria, coletados no Rio de Ja-
neiro. Eles foram alimentados 
com sangue humano conten-
do cepas de zika isoladas em 
São Paulo e em Pernambuco. 

Depois de 14 dias, os 
pesquisadores coletaram 
amostras da saliva desses 
mosquitos e infectaram novos 
mosquitos, que nunca tinham 
tido contato com o vírus zika. 
Dos mosquitos que receberam 
saliva de Aedes com Wolba-
chia, nenhum se infectou com 
o vírus zika. Já no grupo que 
recebeu a saliva dos mosqui-

tos sem a bactéria, 85% dos 
insetos ficaram “altamente 
infectados”. Em outra etapa, 
os mosquitos que receberiam 
a saliva contaminada pelo zika 
é que foram divididos entre os 
infectados com Wolbachia e os 
sem a bactéria. Quatorze dias 
depois, período em que o ví-
rus já teria se espalhado pelo 
organismo do inseto e che-
gado à glândula salivar, 45% 
dos mosquitos com Wolbachia 
tinham o vírus, ante 100% do 
outro grupo.

Então, os pesquisado-
res se questionaram se esse 
vírus encontrado na saliva 
estava ativo e se o mosquito 
seria capaz de transmiti-lo. 
“Fizemos um modelo em la-
boratório para mostrar o que 

aconteceria na natureza: in-
jetamos essa saliva entre 8 e 
14 mosquitos que nunca vi-
ram o vírus. Depois de cinco 
dias, a gente fez o teste para 
ver se eles se tornaram infec-
tados”, contou Luciano Mo-
reira, coordenador do “Elimi-
nar a Dengue” e pesquisador 
do Centro de Pesquisa René 
Rachou, unidade da Fiocruz 
em Belo Horizonte. “A gente 
descobriu que, quando a sali-
va vem de mosquito que não 
tem Wolbachia, 100% foram 
capazes de transmitir o vírus. 
Quando veio de mosquito com 
Wolbachia, houve bloqueio da 
transmissão”. Moreira ressalta 
que, na natureza, não há essa 
contaminação de um mosqui-
to para o outro. Os pesquisa-

dores estudaram ainda como 
o zika se dissemina pelos te-
cidos do inseto contaminado 
por Wolbachia. Sete dias após 
a ingestão do sangue infecta-
do com a cepa de Pernambu-
co, houve redução de 35% na 
replicação do vírus no abdô-
men, e 100% na cabeça/tórax 
do mosquito que tinha a bac-
téria, em relação ao mosquito 
sem Wolbachia. Quatorze dias 
depois, as reduções foram de 
65% e 90%, respectivamente. 

Já com a cepa de São Pau-
lo, as reduções, nos primeiros 
sete dias, foram de 67% e 
95%, no abdômen e na ca-
beça/tórax. Após 14 dias, os 
índices caíram para 68% e 
74% na comparação com os 
mosquitos sem bactéria.

Bactéria reduz a transmissão de zika
CoMBAtE Ao AEDES AEGYPtI

Clarissa Thomé
Agência Estado

Escolas de 5.544 mu-
nicípios de todo o País ins-
creveram seus alunos para 
participar da 12ª Olimpíada 
Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (Obmep). 
Isso significa que a Obmep já 
atinge 99,59% dos municípios 
brasileiros – um recorde. São 
Paulo, Minas Gerais e Bahia 
são os estados com mais estu-
dantes inscritos entre 18 mi-
lhões de candidatos. A Obmep 
é uma iniciativa do Instituto 
Nacional de Matemática Pura 
e Aplicada (Impa), organiza-
ção social ligada ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (MCTI). O objetivo é reve-
lar e estimular talentos, além 
de incentivar o estudo da ma-
temática no Brasil. O diretor 
do Impa, Marcelo Viana, des-
taca o Programa de Iniciação 
Científica do CNPq oferecido 
aos 6,5 mil medalhistas como 
um dos principais atrativos da 
Obmep. Segundo ele, o progra-
ma insere o estudante numa 
nova cultura de aprendizagem 
da disciplina.

“O modo como a mate-
mática é ensinada nas nossas 
escolas é um modo muito ro-
tineiro, muito baseado na me-
morização, na fórmula. É claro 
que isso não é estimulador 
para nenhum aluno. A  inicia-
ção científica tem um caráter 
muito mais livre e muito mais 
informal e apresenta ao aluno 
uma nova matemática sob um 
novo ângulo e um ponto de vis-
ta que o aluno não tem acesso 
na escola”, avalia. A prova da 
primeira fase da Obmep está 
marcada para o dia 7 de junho. 
Nesta fase, as provas são com-
postas de 20 questões objeti-
vas (múltipla escolha) que são 
aplicadas nas próprias escolas. 

Olimpíada de 
Matemática
atinge 99,59% 
dos municípios

om por enquanto dia. Hoje, 
passados insanos momentos e 
duros testes que me levaram até 
a doença física, vi e absorvi haver 

LUZ no fundo do poço, para saber que amo 
ao próximo como a mim mesmo.

Criamos os vampiros das nossas exis-
tências. Alguns, masculinos; outros, femini-
nos. Manifestam-se durante sonhos que não 
percebemos. Vampiros são anjos que podem 
nos fazer bem ou mal dependendo de nossos 
estados de espírito. A vida é uma suces-
são de hologramas, resultantes de quando 
Deus passou por este planeta há centenas 
de milênios e deixou seu gigantesco legado. 
Foi quando o Verbo se fez carne(s) e conti-
nuou a habitar entre nós. Sonhamos quando 
estamos acordados. Sonhos são diferentes 
quando dormimos. A cada despertar estou 
descobrindo mais a Essência. Brinco de viver, 
sabendo que é preciso ganhar dinheiro, ali-
mentar meu corpo, receber afeto e criar. Até 
o dia em que sair de vez deste frágil templo 
e mergulhar no Cósmico sem necessidade de 
tempo e espaço. Todos somos assim.

nnnnnnnnnn

Uno un one. God gold mein money don’t 
bring souls. Solitários s.i  so la mente silos 

“Zumbis” de caras lavadas: soltos por aí
solos. Bunda Buda. Língua dos anjos. I-di-a-
ma. (D)espertome. (D)espero-te. Degustei 
olhares. Poesia bipolar. Cha-sal de críticos 
sacais chacais.

Navego em letras muitalém. Love amore 
amour. De rude se fez aquachristal. Uma ber-
muda flutua no ar. Nada tudo restou. AM FM 
ondas curtas médias longas surfs 
literários surtos libertários.

Apassionate. Nom name no 
non yes oui. Lion leopardo. Olhos 
mim ti people pelos (sutis) pi.

Não há namorados, mas 
enamorados. Innamorati. Io, 
innamorato. Apassionato. Piove. 
Escreverei a “Cronaca apassiona-
ta”? Mudarei como um semideus o 
curso de minha própria história? 
Não, não tenho história. Carrego 
histórias. Confesso que sou três 
em um. Irradio-me, gravo-me, 
toco-me. Soh sou poeta porque 
minha pele leva o poh da estra-
da. Chove sobre mais-que-amor. 
Piove.

nnnnnnnnnn

Somos todos conectadas desconexões. 
Superinflaram-se os egos. Ainda há amor? 

Ou somente desejos, dinheiro, poder, posse, 
trocas de elogios e agressões?

Os últimos grandes escritores humanis-
tas só produziram, ou só publicaram, até o 
fim dos anos  1970. A ignorância predomina, 
ajudada pela tecnologia. Steve Jobs morreu, 
porque foi um dissidente. Questão de dinhei-

ro. Hoje é possível inocular um 
câncer. A biometria é somente o 
início dos chips que colocarão em 
nós. Será preciso fugir. Não sei 
quando isso acontecerá.

 Meu “Nós - An insight” é o 
único livro com poemas proféti-
cos até agora escrito neste sécu-
lo. A crítica não percebe porque 
só vê literatura e não sabe que 
ela é um meio e não um fim.

nnnnnnnnnn

 Intertextualissimamente. 
Run, Charles, run. Stop, walk. Um 
poema consolida-me. Conso-

lo-me com solos de passarinhos near my 
window.

Por isso, comecei a escrever um livro 
que não tinha planejado: “Survival”. Os não 
planejados são os melhores. Escrevo em 
clima d’insight, sobrevivendo.

Os últimos 
grandes 
escritores 
humanistas só 
produziram, 
ou só 
publicaram, 
até o fim dos 
anos 1970. 
A ignorância 
predomina

B
Sei que algumas pessoas não consideram que 

tenho o dever de difundir e defender somente o 
Português por aqui ter nascido. But, o que mais 
conforta a minha mão direita é manuscrever em 
Inglês. É uma forma de rejeição minha não ao Por-
tuguês, mas às lamentáveis e apedrejantes pessoas 
que estão no chamado poder central brasileiro.

O Inglês me leva a London and New York. 
Minha mãe Antonieta, nascida pernambucana, 
não idolatrava o Brasil, onde sobreviveu para que 
sobrevivessem seus três filhos.

nnnnnnnnnn

Nunca lutei loucamente por poder financeiro 
ou poder intelectual. São coisas que fazem a alma 
conviver mal com o corpo sem que a mente perceba. 
Readequo-me à espiritualidade, procuro paz para 
enfrentar fortemente o(s) tumulto(s). Não é possível 
exorcizar ninguém sem exorcizar a si mesmo.

Os “zumbis” de caras lavadas somente 
conseguirão o domínio total se não passarmos da 
sobrevivência para a resistência. Eles se infiltraram 
na política e nas religiões. Fui rosa-cruz e tenho 
consciência do que escrevo. Os sinais são bem vi-
síveis mas a maioria está cega. Estamos como uma 
Sodoma e Gomorra tecnológica. A prostituição, a 
violência e a ignorância são irmãs gêmeas.

Hoje entendo por completo meu encontro com 
o engenheiro e parapsicólogo Hernani Guimarães 
Andrade, em São Paulo, na metade dos anos 1980.

Não devemos permitir que conflitos fami-
liares destruam  nossas missões. Serenidade é 
preciso.
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App paraibano beneficia 10 milhões
bRAsiLEiRos com GRAu dE suRdEz

Cerca de 10 milhões de 
brasileiros com algum grau 
de surdez serão beneficiados 
com o aplicativo Suíte VLibras, 
criado pela equipe do Núcleo 
Lavid do Centro de Informática 
(CI) da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e que será 
lançado hoje, em Brasília, pelo 
Ministério do Planejamento. O 
software consegue identificar 
11 mil códigos (sinais) dife-
rentes e traduz textos, áudios 
e vídeos para Libras, a língua 
brasileira de sinais.  

A ferramenta, de uso pú-
blico, já está sendo disponibi-
lizada em todos os portais do 
Governo Federal. Para acessar 
o VLibras, os surdos terão ape-
nas que baixar o aplicativo no 
computador ou em outra pla-
taforma móvel como o celular.

Para a solenidade de lan-

çamento do aplicativo, às 9h, 
com a presença da reitora 
Margareth Diniz, o Ministério 
convidou a equipe do Lavid, 
que será representada pelo 
coordenador do projeto, Tiago 
Maritan, e pelos pesquisadores 
Renan Soares, Erickson Silva e 
Danilo Assis. Às 10h45, o pro-
fessor Maritan fará uma apre-
sentação da Suíte VLibras aos 
participantes.

A equipe do Lavid tam-
bém foi convidada a ministrar 
duas oficinas sobre o software, 
dia 6, dirigida a membros de 
entidades que representam 
pessoas com deficiência auditi-
va e profissionais de informáti-
ca. A primeira oficina abordará 
o tema “Apresentação das Tec-
nologias e Passagem do Conhe-
cimento” e a segunda versará 
sobre “Operação e Uso da Suíte 
VLibras”.

Também hoje será lançado 
outro aplicativo do Lavid no Mi-
nistério da Cultura. Leia mais na 
página 21 desta edição.

FoTo: Reprodução/Internet

Política de opções 
Penais é instituída

masterchef provoca 
a ira de internautas

Aluno de escola 
ocupada fecha rua 

direito no mundo
digital é fortalecido

Livro será avaliado 
por universidades 

A Política Nacional de Alter-
nativas Penais foi instituída na se-
gunda-feira (2). Conforme explica 
texto de portaria já publicada no 
Diário Oficial da União, o objetivo é 
desenvolver ações, projetos e estra-
tégias voltadas ao enfrentamento do 
encarceramento em massa e à am-
pliação da aplicação de alternativas 
penais à prisão, com enfoque restau-
rativo, em substituição à privação 
de liberdade. As ações deverão ser 
executadas com a meta de reduzir o 
número de pessoas presas no Brasil 
em 10% até 2019. 

A quinta eliminação do reality 
show MasterChef, da Band, não agra-
dou os internautas, que seguem em 
protesto nas redes sociais pela deci-
são de Erick Jacquin, Henrique Foga-
ça e Paola Carosella em eliminar a en-
genheira química Gabriella Palinkas 
no episódio da última terça-feira. Na 
prova, os aspirantes a chefs tiveram 
que preparar macarons, doce da 
cozinha francesa de complexa exe-
cução. E precisariam ter cores e três 
sabores diferentes. E Gabriella foi 
eliminada por ter apresentado doces 
com a mesma coloração nas massas.

Um grupo de 20 estudantes 
fechou a Rua Cuba, na Penha, zona 
Norte do Rio de Janeiro, com carteiras 
escolares na manhã de ontem. Alunos 
do Colégio Estadual Heitor Lira, ocupa-
do desde 4 de abril, protestam contra 
cortes de verbas para a educação, mu-
danças no currículo escolar e por pas-
se livre estudantil e o fim das provas 
de avaliação realizadas anualmente 
pela Secretaria Estadual de Educação. 
A manifestação se iniciou às 9h30 e 
durou 20 minutos, até a chegada de 
uma equipe policial que liberou a via. 
Enquanto a rua esteve fechada, ôni-
bus e carros tiveram de voltar de ré 
pela contramão. Motociclistas usaram 
a calçada para escapar do bloqueio 
promovido pelos estudantes.

Novas regras estabele-
cidas pelo Ministério da Cultu-
ra nesta semana vão permitir 
aos músicos brasileiros maior 
controle sobre os seus direitos 
autorais no ambiente digital. 
As novidades estão presentes 
em instruções normativas assi-
nadas, na última terça-feira (3), 
pelo ministro da Cultura, Juca 
Ferreira. A assinatura ocorreu 
durante o ato de lançamento das 
Políticas de Estado para Músi-
ca, realizado pelo Ministério da 
Cultura (MinC), no Rio de Janeiro 
(RJ). A primeira instrução norma-
tiva tem por objetivo garantir um 
correto cumprimento da obriga-
ção legal de informar o repertó-
rio musical utilizado em obras e 
outras produções audiovisuais. 

As inscrições para as univer-
sidades públicas interessadas em 
participar da avaliação pedagógica de 
livros didáticos inscritos no Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) do 
Ensino Médio para 2018 estão aber-
tas. O prazo termina em 29 de junho 
próximo. Neste ano, por determina-
ção da Secretaria de Educação Básica 
(SEB) do Ministério da Educação, as 
instituições vão manter o direito de 
inscrição em mais de um componente 
curricular, mas só participarão da ava-
liação de um item.

Surdos poderão baixar aplicativo que identifica 11 mil códigos (sinais) diferentes e traduz textos

Aplicativo será lançado 
hoje, em Brasília, pelo 
Ministério do Planejamento

A Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), por meio da Gerência Executiva 
de Vigilância em Saúde, divulgou o bo-
letim da influenza, que corresponde ao 
período de 1o de janeiro a 30 de abril 
de 2016 (17a Semana Epidemiológica). 
Até então, foram notificados 118 ca-
sos para Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) e, destes, 11 (9,3%) foram 
confirmados para o agente etiológico 
influenza A (subtipo H1N1), o mesmo 
que circula desde 2009. Entre os casos 
notificados até o momento, em 14 de-
les (11,9%) foi descartada a presença do 
vírus de influenza. Os demais seguem 
em investigação.

“Nota-se um aumento considerável 
do número de casos se comparado ao 
ano de 2015, quando tinham sido noti-
ficados 12 casos de SRAG e, entre eles, 
apenas um caso identificado com o vírus 
influenza. Entretanto, a situação não 
é de alarde, mas, sim, de vigilância”, 
observou a gerente de Vigilância Epi-
demiológica da SES, Izabel Sarmento, 
completando que, com o aumento das 
chuvas, é natural que a síndrome gripal 
apareça e o número de casos está den-
tro do esperado para esta época do ano. 
No que se refere ao cenário dos óbitos, 
foram comunicados 25 casos de SRAG 
com suspeitas de vírus de influenza, 
sendo sete confirmados a identificação 
viral para influenza A (H1N1) nos muni-
cípios de Alagoinha (1), Baía da Traição 
(1), Cacimba de Dentro (1), Campina 
Grande (1) João Pessoa (1), Maturéia (1) 
e Monteiro (1). Quatro mortes foram 
descartadas para o agente etiológico 
de influenza e 14 óbitos seguem em in-
vestigação. Diante do cenário atual do 
Estado, a SES recomenda à população e 

a todos os serviços de saúde que sejam 
intensificadas as ações de prevenção e 
controle da influenza. “Para prevenir, é 
fundamental a lavagem frequente das 
mãos, evitar locais com aglomeração de 
pessoas, evitar ir ao trabalho com qua-
dro gripal nas primeiras 48 horas, evitar 
levar crianças com gripe para a escola. 
Para os profissionais, é imprescindível o 
uso dos equipamentos de proteção indi-
vidual (EPI) e manter a vigilância dentro 
do serviço”, orientou Izabel Sarmento. 

A campanha de vacinação contra a 
influenza começou oficialmente no dia 
30 de abril e vai até 20 deste mês. A va-
cina tem duração de um ano e não pre-
vine a doença – a imunização previne 
complicações que a gripe pode causar 
como síndromes e hospitalizações.

No Estado, a população do gru-
po prioritário é de 946.103 pessoas 
e a meta é vacinar pelo menos 80% 
(759.280 pessoas). Até o momento, fo-
ram imunizadas 268.860 pessoas contra 
a influenza na Paraíba, número que re-
presenta 31,51% da meta.

Para este ano, os grupos prioritá-
rios da vacinação contra a gripe são: 
crianças de seis meses a menores de cin-
co anos, gestantes, puérperas (mulheres 
que tiveram bebês nos últimos 45 dias), 
trabalhadores de saúde, povos indíge-
nas, indivíduos com 60 anos ou mais de 
idade, adolescentes e jovens de 12 a 21 
anos de idade sob medidas socioeduca-
tivas, população privada de liberdade e 
funcionários do sistema prisional, além 
das pessoas portadoras de doenças crô-
nicas não transmissíveis e outras con-
dições clínicas especiais independe da 
idade. O público-alvo deve apresentar 
o cartão de vacinação nos postos. 

De acordo com a chefe do 
Núcleo de Doenças Transmissíveis 
Agudas da SES, Anna Stella Pachá, 
a gripe simples é aquela em que o 
paciente está bem, podendo evo-
luir tranquilamente em casa com 
hidratação e repouso. Já a síndrome 
respiratória aguda grave é quando 
o paciente tem necessidade de in-
ternamento. “É exatamente nestes 
casos graves que deve acontecer 
a notificação e a coleta de amos-
tras. Esse cuidado maior serve para 
identificar corretamente as causas 
da complicação: se realmente é a 
influenza ou um resfriado e qual o 
tipo do vírus”, explicou.

As amostras a serem encami-
nhadas ao Laboratório Central 
de Saúde Pública da Paraíba (La-
cen-PB) devem ser coletadas até o 
sétimo dia do início dos sintomas, 
preferencialmente no terceiro dia, 
onde normalmente a excreção vi-
ral é maior. O profissional deve evi-
tar coletar amostras com mais de 
sete dias, porque certamente o pa-
ciente não estará mais excretando 
o vírus e o exame dará negativo ou 
impreciso. As amostras precisam 
ser coletadas corretamente para 
que seja identificada com precisão 
a presença do vírus H1N1 ou outro 
que tenha ocasionado a influenza.

Secretaria da Saúde notificou 
18 casos de janeiro a abril

boLETim dA iNFuENzA

A  Fundação Casa de José 
Américo sediará o lançamento 
de livro sobre “Sistemas Sus-
tentáveis de Esgotos”, da au-
toria dos engenheiros Sérgio 
Rolim Mendonça e Luciana 
Coêlho Mendonça”, nesta sex-
ta-feira (6), às 18h. Com selo da 
editora paulista Blucher, a obra 
(348 pgs)  será apresentada 
pelo engenheiro José Reinolds 
Cardoso de Melo. 

O livro apresenta deta-
lhes de como projetar um 
sistema completo de esgo-
tamento sanitário para pe-
quenas e médias cidades, 
apresentando fundamentos 
teóricos e inúmeros exemplos 
práticos que serão de grande 
utilidade aos estudantes de 
cursos de Graduação e Pós-
Graduação nas engenharias 
civil, sanitária e ambiental.

São abordados temas 
como características dos esgo-
tos, hidráulicas dos coletores, 
canais, condutos forçados, es-
tações elevatórias, tratamento 
de esgotos por meio de siste-
mas de lagoas de estabilização, 
remoção de lodos e gestão no 
reuso de águas residuais tra-
tadas na agricultura. O livro 
finaliza com a apresentação de 

um estudo de caso de uma con-
sultoria para avaliação de pro-
jeto e proposta de tratamento 
de esgotos para duas cidades 
da América Latina, que auxilia-
rá de maneira bem prática os 
profissionais envolvidos com 
o tema.

“A vasta experiência de 
Sérgio Rolim na qualidade de 
Assessor de Sistemas de Águas  
Residuais da OPAS/OMS na 
América Latina e no Caribe e 
da professora Luciana Men-
donça na Universidade Fede-
ral de Sergipe torna esta obra 
muito útil para os profissionais 
que trabalham nas empresas 
de água e esgotos e para proje-
tistas da área de saneamento”, 
destaca a contracapa do livro.

Sérgio Rolim Mendonça 
é engenheiro civil (UFPB) e 
Sanitarista (USP) e “Master of 
Science” em Controle da Po-
luição Ambiental pela Univer-
sidade de Leeds, Inglaterra. 
Luciana Coêlho Mendonça é 
engenheira civil (UFPB) e mes-
tre e doutora em Engenharia 
Hidráulica e Saneamento pela 
Escola de Engenharia de São 
Carlos (USP). É professora Ad-
junta da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS).

FCJA lança livro sobre 
sistemas sustentáveis 

Esgotamento sanitário

O Núcleo de Paternidade 
Nome Legal (Nupar) do Minis-
tério Público da Paraíba reali-
zou, nessa quarta-feira (4), um 
mutirão de reconhecimento 
de paternidade no municí-
pio de Cuité. Participaram do 
evento os promotores Daniel-
le Lucena e Eduardo Freitas, 
e a equipe do Nupar de João 
Pessoa, sob a coordenação da 
promotora Adriana França. 

De acordo com a promo-
tora Adriana França, estão 
sendo realizados atendimen-
tos às mães de crianças sem 
o nome do pai na Certidão de 
Nascimento, com vários reco-
nhecimentos voluntários de 
paternidades já realizados. 
Este é o sexto mutirão ocorri-

do no ano. Anteriormente, já 
ocorreram mutirões na Peni-
tenciária de Segurança Máxi-
ma Criminalista Geraldo Bel-
trão (Máxima de Mangabeira), 
localizada no bairro Manga-
beira VI, e a Penitenciária De-
sembargador Sílvio Porto, em 
Mangabeira VIII, na capital. 

Em março, o Nupar reali-
zou o mutirão no Presídio PB1, 
que, junto com o PB2, integra 
o complexo da Penitenciária 
Doutor Romeu Gonçalves de 
Abrantes. Em fevereiro, o pri-
meiro mutirão de reconheci-
mento de paternidade dentro 
de um presídio feminino do 
Estado havia ocorrido na Peni-
tenciária de Recuperação Fe-
minina Maria Júlia Maranhão.

Nupar realiza mutirão 
no município de Cuité

REcoNHEcimENTo dE PATERNidAdE

sintomas
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Preços do arroz e do feijão têm queda em João Pessoa

Pesquisa do Ideme
O preço da cesta bá-

sica da cidade de João 
Pessoa subiu, em média, 
1,07% no mês de abril, 
ficando o acumulado no 
ano em 13,55% e nos últi-
mos 12 meses em 20,48%. 
Os dados são do Instituto 
de Desenvolvimento Mu-
nicipal e Estadual (Ideme), 
que destacou a queda nos 
preços médios de dois ali-
mentos que compõem a 
base da dieta do brasi-
leiro: o arroz (3,39%) e o 
feijão (1,58%), apesar do 
índice positivo da cesta. 

“Com a chegada das 
chuvas, a tendência dos 
preços é diminuir a partir 
de agora”, justificou o su-
perintendente do Ideme, 
Otávio Mendonça, lem-
brando que com o aumen-
to da oferta dos produtos 
no mercado os preços ten-
dem a cair. 

 A pesquisa do Ideme 
nas principais feiras livres e 
supermercados da capital, 
no mês de abril/16, regis-
trou também quedas de 
preços no item raízes: inha-

Quilo do feijão apresentou redução de 1,58%; e o arroz, 3,39%, na cesta básica do Ideme 

Ambev lidera alta 
e perdeu mercado

Recuperação judicial
tem o maior nível

Venda de veículos 
importados cai 13,9% 

Eletroeletrônicos: 
indústria tem queda

Commodities tem 
queda de 3,09% 

O presidente da Ambev, Ber-
nardo Paiva, atribuiu à alta de preços 
promovida no primeiro trimestre de 
2016, a perda de participação de mer-
cado em cerveja registrada pela com-
panhia. De acordo com ele, a Ambev 
liderou alta de preços no setor com 
um reajuste “não usual” para ofuscar 
alta de impostos. Paiva afirmou que 
o primeiro trimestre do ano normal-
mente não é bom para altas de preço 
e que isso não costuma ocorrer, mas 
disse que o reajuste neste ano foi fei-
to para compensar a alta de imposto.

O alongamento da recessão 
econômica segue dificultando a situa-
ção financeira de muitas empresas 
do País. Nos quatro primeiros meses 
deste ano, o porcentual de recupe-
rações judiciais requeridas atingiu 
97,6%, alcançando o maior nível 
para esta base de comparação des-
de 2006. É o que mostra o Indicador 
Serasa Experian de Falência e Recu-
perações. No primeiro quadrimestre 
de 2016, foram 571 ocorrências, em 
relação a um total de 289 apresenta-
das de janeiro a abril de 2015. Só no 
quarto mês deste ano ante o anterior, 
houve elevação de 2,5% nos reque-
rimentos de recuperação judicial, ou 
162 pedidos. 

A venda de carros importados 
no Brasil registrou nova queda em 
abril deste ano. Foram emplacadas 
2.856 unidades no mês, recuo de 
13,9% em relação a março e retração 
de 45,8% sobre o resultado de abril 
do ano passado, segundo dados 
divulgados nessa quarta-feira, pela 
Associação Brasileira de Empresas Im-
portadoras e Fabricantes de Veículos 
Automotores (Abeifa). O segmento, 
que não tem conseguido escapar da 
crise econômica que afeta fortemente 
a venda de veículos produzidos no 
País, já havia registrado queda de 
36% em 2015 ante 2014.

A indústria eletroeletrônica 
registrou uma queda de 26,8% na 
sua produção física no acumulado do 
primeiro trimestre comparativamente 
a igual período do ano passado. É 
o que mostram dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) agregados pela Asso-
ciação Brasileira da Indústria Elétrica 
e Eletrônica (Abinee). De acordo com 
os técnicos da associação, o recuo 
na fabricação de produtos elétricos 
e eletrônicos resulta de retração de 
34,6% da indústria eletrônica e do 
decréscimo de 20,4% na atividade da 
indústria elétrica.

Os preços das commodities, 
produtos primários com cotação 
internacional, apresentaram queda 
de 3,09%, em abril, comparado a 
março. É o que mostra o Índice de 
Commodities Brasil (IC-Br), calculado 
mensalmente pelo Banco Central 
(BC). Em 12 meses encerrados em 
abril, o índice apresentou alta de 
8,56%. O IC-Br é calculado com base 
na variação em reais dos preços de 
produtos primários (commodities) 
brasileiros negociados no exterior. O 
BC observa os produtos que são rel-
evantes para a dinâmica dos preços 
ao consumidor no Brasil.

Foto: Reprodução/internet

me, batata-doce e macaxei-
ra (2,01%). Já os aumentos 
de preços médios foram 
nos itens: açúcar (5,62%), 
frutas: banana e laran-
ja (2,59%), pão francês 

(2,53%), carnes (1,88%), 
legumes: abóbora, beterra-
ba, batata-inglesa, cenou-
ra e tomate (1,26%), leite 
pasteurizado (1,00%), mar-
garina (0,45%) e óleo de 

soja (0,24%). A farinha de 
mandioca e o café moído 
não registraram aumentos.

De acordo com o estu-
do, o custo total da cesta 
básica em abril/16 foi de 

R$ 358,82. Com isso, um 
trabalhador que nesse 
período ganhou um salá-
rio mínimo de R$ 880,00 
precisou trabalhar o equi-
valente há 89 horas e 42 
minutos para adquirir sua 
alimentação individual. 
Uma família composta por 
quatro pessoas teria que 
dispor de R$ 1.435 para ad-
quirir a alimentação básica.

A ração essencial mí-
nima (cesta básica) aferi-
da pelo Ideme é definida 
pelo Decreto-Lei nº 399, 
de 30.04.1938, que esta-
belece 13 produtos ali-
mentares básicos (arroz, 
feijão, carnes, farinha de 
mandioca, café, pão, lei-
te, açúcar, margarina, óleo 
de soja, legumes, frutas e 
raízes) e suas respectivas 
quantidades. 

No mês de abril/16 a 
cesta básica de João Pes-
soa passou a representar 
aproximadamente 40,78% 
do salário mínimo. Para 
conferir o estudo na ínte-
gra acesse: www.ideme.
pb.gov.br

Depois de dois meses seguidos 
de saldo negativo, mais dólares en-
traram do que saíram do país em 
abril. O saldo positivo do fluxo cam-
bial ficou em US$ 6,515 bilhões, de 
acordo com dados divulgados ontem 
pelo Banco Central (BC).

A maior parte do resultado posi-
tivo veio do fluxo comercial (opera-
ções de câmbio relacionadas a expor-

tações e importações), com US$ 6,017 
bilhões. O fluxo financeiro (investi-
mentos em títulos, remessas de lu-
cros e dividendos ao exterior e inves-
timento direto no país, entre outras 
operações) ficou positivo em US$ 498 
milhões no mês passado.

Nos quatro meses do ano, o fluxo 
cambial ficou negativo em US$ 3,847 
bilhões. O fluxo comercial registrou 
saldo positivo de US$ 13,045 bilhões 
e o comercial, resultado negativo de 
US$ 16,892 bilhões.

Entrada de dólares no País 
supera saída em US$ 6,5 bi

                               FLUXo CAMBIAL 

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Ana Cristina Campos 
Da Agência Brasil

O Plano Safra 2016/2017 
vai disponibilizar R$ 202,88 
bilhões para produtores ru-
rais. O valor é 8% maior que o 
da safra anterior, de R$ 187,7 
bilhões. O novo Plano Agrícola 
e Pecuário foi anunciado on-
tem pela ministra da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimen-
to, Kátia Abreu, em cerimônia 
no Palácio do Planalto.

Já os agricultores fami-
liares contarão com R$ 30 
bilhões para o financiamento 
de projetos individuais ou co-
letivos destinados à produção 
de alimentos básicos. O valor 
foi divulgado nessa terça-fei-
ra pelo Governo Federal, du-
rante cerimônia de anúncio 
do Plano Safra da Agricultura 
Familiar 2016/2017.

“O Plano Safra, com R$ 
202,88 bilhões, é um valor 
recorde. Quando assumi o Mi-
nistério da Agricultura, disse 
que o Mapa [ministério] teria 

os olhos voltados para os pro-
dutores rurais. Se eles tive-
rem sucesso na sua atividade, 
ganha a sociedade brasileira e 
o nosso Brasil. Sei que as tur-
bulências pelas quais passa-
mos hoje tornam ainda maior 
o desafio de quebrar recor-
des”, disse a ministra.

Segundo o ministério, 
um dos destaques do pla-
no é o aumento de 20% dos 
recursos para custeio e co-
mercialização a juros contro-
lados. A modalidade terá R$ 
115,8 bilhões. Os juros foram 
ajustados sem comprometer 
a capacidade de pagamento 
do produtor, com taxas entre 
8,5% e 12,75% ao ano, infor-
mou o ministério.

Mais dinheiro
Para os produtores be-

neficiados pelo Programa 
de Apoio ao Médio Produtor 
(Pronamp), os recursos de 
custeio aumentaram 15,4% e 
alcançaram R$ 15,7 bilhões, 
com juros anuais de 8,5%.

Os demais recursos do 
Plano Safra serão disponibili-
zados para financiamento a ta-
xas de juros livres do mercado.

Para o Ministério da 
Agricultura, o Plano Safra 
conta com inovações em 
relação aos anteriores. Na 
pecuária de corte, a aquisi-
ção de animais para recria e 
engorda deixa de ser consi-
derada investimento e passa 
para a modalidade de cus-
teio, o que vai proporcionar 
ao produtor mais recursos 
na contratação de crédito.

Outra novidade é que 
o Ministério da Agricultura 
negociou com os bancos a 
emissão de Letras de Crédito 
do Agronegócio (LCAs) para 
os produtores a juros contro-
lados. Nos planos anteriores, 
não havia essa opção. Os juros 
eram livres e, portanto, menos 
atrativos ao setor produtivo. 
O Plano Agrícola e Pecuário 
2016/2017 entra em vigor em 
1º de julho e se estende até 30 
de junho do ano que vem.

Plano Safra destinará R$ 202,88 
bilhões para produtores rurais

AGRICULtURA E PECUÁRIA

A presidenta Dilma Rou-
sseff sancionou ontem a Lei 
13.280, que trata da redistri-
buição de investimentos das 
distribuidoras de energia elé-
trica em pesquisa e desenvolvi-
mento e em eficiência energéti-
ca. A lei prevê que as empresas 
devem investir 20% dos recur-
sos destinados a investimentos 
em ações de eficiência ener-
gética, por meio do Programa 
Nacional de Conservação de 
Energia Elétrica (Procel).

Segundo o Ministério de 
Minas e Energia, a lei poderá 
direcionar ao Procel cerca de 
R$ 100 milhões por ano. O 

Procel tem por objetivo pro-
mover a eficiência energética, 
por meio de ações de comba-
te ao desperdício de energia 
elétrica, e a redução do con-
sumo. Em 2015, o programa 
foi responsável pela economia 
de mais de 11 bilhões de qui-
lowatts-hora, ou aproximada-
mente 2,5% do consumo de 
energia elétrica no País.

A lei sancionada hoje 
também cria o Comitê Ges-
tor de Eficiência Energética 
(CGEE) e atribui à Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) a competência para 
definir o calendário de reco-
lhimento e a forma de paga-
mento dos recursos que de-
vem ser investidos no Procel.

Distribuidoras devem 
investir em eficiência

ENERGIA ELÉtRICA

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Mateus Fagundes 
Da Agência Estado

O número de novas em-
presas no País cresceu 6,4% 
no primeiro trimestre de 
2016 em relação a igual pe-
ríodo do ano anterior, puxa-
do pelo avanço de registros 
de microempreendedores 
individuais (MEIs). Em rela-
ção ao quarto trimestre de 
2015, a alta foi de 16,0%. O 
levantamento foi feito pela 
Boa Vista SCPC (Serviço Cen-
tral de Proteção ao Crédito), 
com base em dados da Recei-
ta Federal.

De acordo com a pesqui-
sa, os registros de MEIs conti-
nuam com papel de destaque. 
Na comparação do primeiro 
trimestre de 2016 com igual 
período do ano passado, esse 

tipo de empresa aumentou 
14,3%. Na mesma base, as 
microempresas e as demais 
formas jurídicas diminuíram 
10,4% e 19,6%, respectiva-
mente. Com este avanço das 
MEIs, elas passaram a ter 
participação de 76,7% na 
composição de abertura de 
empresas nos primeiros três 
meses deste ano, aumento de 
5,4 pontos porcentuais em 
relação ao primeiro trimestre 
de 2015. As microempresas 
passaram de 9,3% para 7,1%, 
enquanto de outras composi-
ções jurídicas encolheram de 
19,3% para 16,3%.

Para o economista-chefe 
da Boa Vista SCPC, Flávio Ca-
life, o movimento de aumen-
to de registro de MEIs está 
associado ao crescimento do 
desemprego.

Número cresce 6,4% 
no 1º tri, diz Boa Vista

NoVAs EMPREsAs



Médico Paulo Roberto Ca-
valcanti, Sras. Arlete Gayo-
so, Fátima Cristina Mace-
do, Tereza Cristina Vilar 
Nogueira, Josivane Mota e 
Rossana Cantisani Nóbrega, 
vereador Fernando Milanez, 
executivo Ferdinando Luce-
na, empresárias Eliane Freire 
e Marta Medeiros, psicóloga 
Lúcia Calzavara.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 5 de maio de 2016

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Sinais dos tempos: a Chanel 
apresentou seu primeiro desfile 
em Havana, Cuba e o primeiro na 
América Latina.
  Na plateia estava celebri-
dades como Gisele Bündchen, Vin 
Diesel e Carine Roitfeld.

Zum Zum Zum

FOTO: Divulgação

Otto
SERÁ aberta 

hoje na Galeria de 
Arte Archidy Picado, 
do Espaço Cultural 
José Lins do Rego, a 
exposição “Otto 
Cavalcanti - de Itabaia-
na à Catalunha”.

A mostra, que 
fica até o dia 2 de 
junho, marca o mês 
de aniversário da ci-
dade natal do artista 
que é Itabaiana, e que 
em 2016 completa 125 
anos de emancipação 
e a Catalunha, na 
Espanha, onde ele se 
instalou no final da 
década de 60.

Frederique e Patrick Mendes, ele é da rede Accor na América do Sul na festa La Nuit by Sofitel

“Com os cachorros, 
eu não aprendi apenas 
como é ter um animal de 
estimação, e sim a ter um 
amigo de verdade”

“O que difere os animais 
dos humanos é que eles 
sofrem todo tipo de de-
cepção como nós, e ainda 
assim permanecem puros”

GABRIEL THOMSON GUSMÃO WELEN MEDEIROS

    A arquiteta Milena Nóbrega é quem vai desenvolver o Master Plan do Casa Cor 
Paraíba que será instalada na antiga residência de Cassiano Ribeiro Coutinho, projetada 
pelo renomado Acácio Gil Borsoi com jardins de Burle Marx.

FOTO: Arquivo

Francis e Kubitschek Pinheiro foram os únicos paraibanos convidados 
para o badalado evento La Nuit by Sofitel no Rio de Janeiro

Olhar feminino
FOTO: Goretti Zenaide

Celebridades cariocas e atores com Patrick Mendes na festa francesa no Sofitel do Rio de Janeiro

Fernando Milanez com LIde e a filha Maria Fernanda, ele é o aniversariante de hoje

Agito no Rio
A FESTA “La Nuit by Sofitel” agitou a noite da orla 

de Ipanema, no último sábado, no Rio de Janeiro, onde os 
paraibanos Francis e Kubitschek Pinheiro estiveram como 
convidados dos anfitriões Frederique e Patrick Mendes.

A festa reuniu celebridades e artistas no Caesar 
Park Ipanema Manged by Sofitel onde foram apresenta-
dos shows de Jorge Ben Jor e Simone Mazzer, além de 
discotecagens da princesa Paola de Orleans e Bragrança, 
Gringo da Parada, Might Mezz & Greem, Cut Killer, entre 
outros.

   A cirurgiã-dentista Glória Pimenta vai proferir uma palestra no próximo dia 13 
na Nova Diagnóstica, na Av. Epitácio Pessoa, com o tema “Cuidados com a saúde bucal 
na Síndrome de Down”. A palestrante integra a equipe do Atelier Sorriso São Rafael.

    O juiz federal pernambucano Élio Wanderley de Siqueira Filho foi nomeado 
pela presidente Dilma Rousseff para desembargador federal do TRF da 5a Região, que 
é presidido pelo desembargador paraibano Rogério Fialho.

O SESC Paraíba 
está realizando até o 
dia 31 deste mês na 
cidade de Sousa a ex-
posição “Olhar Feminino”, 
reunindo dez artistas 
paraibanas, a saber Ma-
ria José Porto, Mônica 
Câmara, Rafaela 
Coelho, Conceição Mile-
na, Cris Colaço, Ales-
sandra Soares, Lu Maia, 
Estela Santos, Andréia 
Gisele e Keide Teixeira.

A mostra integra 
a temporada 2016 do 
Expo Sesc dentro das 
comemorações dos 70 
anos da instituição.

Calçadistas do Nordeste
ACONTECERÁ nos dias 10 a 12 deste mês a quin-

ta edição do Gira Calçados, evento que reúne o setor 
calçadista de todo o Nordeste na Federação das In-
dústrias da Paraíba, em Campina Grande.

Entre as novidades o evento vai apresentar um 
showroom com empresas de componentes, além de 
desfiles e a loja conceito para mostrar tudo que é 
necessário para o espaço potencializar vendas.

   A Domuns Hall, no Manaíra Shopping, será palco amanhã do Dreams Festival 
shows com apresentação do duo pernambucano Fernando Menezes e Sérgio Goes, o 
DJ Flávio Alvares, de Natal  e do duo paraibano Rok Da Hip formado pelos Djs Pierre 
Alexander e Caio Gabínio. 

Judiciário

O DESEMBARGADOR 
Oswaldo Trigueiro do 
Valle Filho foi quem 
representou o presidente 
do TJPB, desembargador 
Marcos Cavalcanti, na 
reunião preparatória para 
o 10o Encontro Nacional 
do Poder Judiciário, realizada 
em Brasília, onde ele foi 
acompanhado do desem-
bargador José Aurélio e 
da juíza Michelini Jatobá.

O Encontro está 
marcado para novembro.

Oficinas

O CENTRO de 
Artes e Cultura Esco-
lar de Cabedelo abriu 
inscrições para cinco 
oficinas de artes onde 
estão sendo ofereci-
das vagas nos cursos 
de Música, Teatro, 
Artes Visuais, Dança e 
Artesanato.

As oficinas são 
destinadas a alunos 
da rede municipal e 
também a cabedelenses 
da terceira idade. In-
formações pelo tele-
fone 3250-3135.

Cidadã de Pocinhos
A MÉDICA e pesquisadora nascida no Crato, CE, mas 

radicada na Paraíba, Adriana Melo será agraciada com o 
título de cidadã honorífica pocinhense pela Câmara Munici-
pal de Pocinhos, numa propositura do vereador Ramatis 
Chaves. A homenageada foi a primeira profissional de 
saúde no mundo a associar os casos de microcefalia ao 
zika vírus.

FOTOS: Dalva Rocha

Eliane Freire é a aniversariante de hoje
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Superpraia de vôlei tem 
sete paraibanos na luta 
por pódio na capital

DECISÃO DE VAGA NA COPA DO BRASIL

Duelo de Raposas no Mineirão
Campinense e Cruzeiro 
voltam a se enfrentar 
buscando classificação

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 5 de maio de 2016

O Campinense decide 
hoje uma vaga para a próxima 
fase da Copa do Brasil. A Ra-
posa vai enfrentar o Cruzeiro, 
às 21h30, no Estádio Minei-
rão, em Belo Horizonte, na 
segunda partida entre ambos, 
pela primeira fase da compe-
tição. No primeiro jogo, dis-
putado em Campina Grande, 
deu empate em zero a zero. 
Por este motivo, o campeão 
paraibano leva a vantagem de 
poder até empatar com gols, 
para seguir adiante na Copa. 
Um novo empate sem gol, leva 
a decisão para os pênaltis. Ao 
Cruzeiro, só resta uma vitória.

Pelo lado do Campi-
nense, o clube resolveu pri-
vilegiar o Campeonato Pa-
raibano, e mandou a Belo 
Horizonte um time misto. 
Jogadores titulares como Ro-
drigão, Joécio, Negretti, Jussi-
mar e Raul, se quer viajaram 
com a equipe. Ficaram em 
Campina Grande, treinando 
para o jogo de domingo, con-
tra o CSP, pelas semifinais do 
Campeonato Paraibano.

O Rubro-negro deve 
entrar em campo, com pelo 
menos, seis desfalques, em 
relação ao time titular que vi-
nha jogando. No último treino 
realizado em Campina Gran-
de, antes do embarque para 
Minas Gerais, o técnico Fran-
cisco Diá escalou a seguinte 
equipe: Gledson, Everaldo, 
Jairo, Tiago Sala e Danilo; Tia-
go Pedra, Magno, Renatinho e 
Chapinha, Reginaldo Junior e 
Adalgiso Pitbull. 

Apesar dos desfalques, 
Francisco Diá acredita que o 
time tem condições de bus-
car a classificação em pleno 
Mineirão, diante do Cruzeiro 
com força máxima. “A equi-
pe treinou muito bem. Este 
time tem bons jogadores e 
tem condições de surpreen-
der. É uma grande oportuni-
dade para que alguns atletas 
mostrem seu valor”, concluiu 
o treinador, escolhido como 
o melhor técnico da Copa do 
Nordeste.

No Cruzeiro, a grande no-
vidade é o retorno do atacante 
William, o principal goleador 
da equipe o ano passado. O 
atleta teve seguidas contusões 
este ano, e ainda não marcou 
nenhum gol na temporada. 
Outra novidade é a estreia do 
jovem zagueiro Bruno Viana, 
que vai fazer dupla com Bru-
no Rodrigues. A dupla de zaga, 
Dedé e Manoel, continua en-
tregue ao departamento mé-
dico. O uruguaio Arrascaeta 
também está confirmado. 

A principal preocupação 
do técnico interino Geraldo 
Delamore é com as finaliza-
ções. Necessitando da vitó-
ria, no jogo de hoje, o Cru-
zeiro não vem tendo um bom 
desempenho no ataque. Há 
3 jogos, a equipe não marca 
gol, e acabou sendo elimina-
da do Campeonato Mineiro, 
pelo América.

O vencedor de Cruzeiro 
e Campinense vai enfrentar 
na próxima fase da Copa do 
Brasil o Londrina, do Paraná, 
que eliminou o Paraupebas 
do Pará, na primeira fase da 
competição.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A segunda e última par-
tida das semifinais do Cam-
peonato Paraibano, entre 
Botafogo e Sousa, só será do-
mingo, às 16h30, no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa. 
Mas, nos bastidores, a guer-
ra já começou. O Botafogo 
acusa o Sousa de pressionar 
os árbitros quando vão api-
tar os jogos no Sertão, e de 
colocar a culpa na arbitra-
gem, quando perde o jogo. 
As acusações foram feitas, 
em respostas às declarações 
do técnico do Sousa, Jazon 
Vieira e do presidente do clu-
be, Aldeone Abrantes, após a 
goleada que o time sofreu em 
João Pessoa, recentemente.

Esta semana, a novela 
teve outro capítulo, quan-
do o treinador Jazon Vieira 

O presidente do Tribu-
nal de Justiça Desportiva de 
Futebol da Paraíba (TJDF
-PB), Lionaldo Santos Silva, 
indeferiu ontem o pedido de 
liminar, impetrado em Man-
dado de Garantia pelo Treze 
Futebol Clube e manteve o 
Campinense nas semifinais 
do Campeonato Paraibano. 
Ele designou Heraldo Teixei-
ra de Carvalho como relator 
e determinou a citação da Fe-
deração Paraibana de Fute-
bol e da Raposa para fazerem 
suas defesas. Tomou como 
parâmetro para sua deci-
são o artigo 2º, inciso 17, do 

Presidente do TJDF-PB nega liminar ao Treze

Belo acusa Sousa de pressionar árbitros

CAMPINENSE NAS SEMIFINAIS

GUERRA DE NERVOS

Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva, que trata da “pre-
valência, continuidade e esta-

bilidade das competições”.
O Treze pleiteia a vaga 

do Campinense Clube na fase 

final do Estadual 2016, sob a 
alegação de que a Raposa dei-
xou de cumprir a lei federal 

do Profut (Profissionalização 
do Futebol), sancionada pela 
presidente Dilma Rousseff, 
quando determina que clubes 
brasileiros para disputas de 
competições oficiais não de-
vem ter débitos fiscais com o 
Governo Federal. Acusa a Ra-
posa de não ter apresentado 
as certidões negativas.

No despacho prolatado, 
o presidente do Tribunal en-
caminha o processo para a 
Procuradoria Geral do TJD-
F-PB, no sentido de proferir 
parecer, juntando a defesa 
dos envolvidos e, consequen-
temente, a Relatoria também 
emita sua posição, para, em 
seguida, ser apreciado pelo 
Tribunal Pleno.

afirmou que dependendo 
do árbitro (subentende-se 
Bosco Sátiro) que for esca-
lado para o jogo de domin-
go, ele nem viria para o jogo 
de domingo no Almeidão. A 
afirmação do treinador foi 
duramente criticada pelos 

dirigentes do Botafogo, e 
por parte da imprensa de 
João Pessoa, que defendeu 
os árbitros paraibanos.

Ontem, o presidente do 
Sousa deu a tréplica, dizen-
do que não concorda com as 
críticas, e que o Sousa não 

tem nada contra a arbitra-
gem. “Isto é uma mentira, o 
Sousa não ver desonestidade 
no quadro de árbitros da FPF. 
Apenas alguns árbitros mais 
jovens não aguentam a pres-
são feita pelo Botafogo, e aca-
bam beneficiando o time da 
capital. E quanto ao árbitro 
João Bosco, o Sousa não acei-
ta, porque ele fica bloqueado 
quando apita jogos do Sousa, 
e acaba prejudicando o nosso 
time”, afirmou o presidente 
do Sousa.

Dirigentes do Botafogo 
e parte da imprensa que tra-
balhou domingo em Sousa 
reclamaram muito da falta 
de energia e água no Está-
dio Marizão, fazendo com 
que o Botafogo ficasse com 
todo o elenco no sol, duran-

te o intervalo do primeiro 
tempo, sem condições de 
ficar dentro do vestiário e a 
imprensa em péssimas con-
dições de trabalho.

Segundo o presidente 
do Sousa, os botafoguenses 
insinuaram que a culpa era 
do Sousa. “Isto é um absurdo, 
o que estão dizendo. Nós fi-
camos sem água também no 
vestiário do Dinossauro. Em 
relação a energia, houve um 
problema com a troca do ele-
tricista, que já estava acostu-
mado a lidar com os proble-
mas do estádio. O novato não 
conseguiu resolver alguns 
problemas. Mas o Sousa não 
tem nada a ver com isso, e 
costumemos tratar muito 
bem os que visitam nossa ci-
dade”, disse o dirigente.

O Tribunal Pleno, a partir de agora, é quem vai apreciar o Mandado de Garantia do Galo da Borborema

O Campinense, que em casa empatou sem gols, busca vaga com time misto na próxima fase da competição, já que seu objetivo maior é o Campeonato Paraibano 2016

Aldeone Abrantes saiu em defesa e negou todas as acusações
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Joaquim Cruz se emociona 
ao conduzir a tocha olímpica
Campeão nos 800m em 
Los Angeles tem nome 
aclamado nas ruas

A tocha olímpica já ha-
via percorrido um longo 
trajeto pela Esplanada dos 
Ministérios, passeado pe-
las águas do Lago Paranoá 
e descido de helicóptero no 
Estádio Nacional, mas uma 
grande emoção estava por 
vir na tarde da última se-
gunda-feira, primeiro dia de 
revezamento. Quando che-
gou a Taguatinga, um grande 
público fez a festa no centro 
da cidade.

Entre a população que 
aguardava a passagem da 
tocha, a família do condutor 
mais esperado no local, o 
campeão olímpico Joaquim 
Cruz. “É um privilégio para 
a cidade tê-lo como filho. 
Ele retribui para a gen-
te com tudo isso que está 
acontecendo aqui hoje”, dis-
se o irmão Josemir Evange-
lista. “É um momento muito 
importante para o esporte e 
principalmente por ser na 
cidade dele”, afirmou a so-
brinha Lídia Caroline Car-
valho. Ray e Elita, irmãs de 
Joaquim, também participa-
ram da festa, além do sobri-
nho Rafael.

Nascido na cidade saté-
lite, em 1963, Joaquim não 
escondeu a emoção, visível 
nos olhos cheios de lágrimas, 
ao segurar a tocha olímpica 
enquanto a população ao re-

dor, debaixo de um forte sol, 
gritava seu nome e não se 
cansava de pedir fotos com o 
campeão olímpico dos 800m 
de Los Angeles-1984, além 
de prata em Seul-1988. Joa-

quim atendeu aos pedidos, 
cumprimentou as pessoas 
que se aglomeravam dos 
dois lados da avenida e, em 
seguida, recebeu a chama da 
lanterna, acendendo a tocha 

e iniciando a corrida, sempre 
acompanhado pela multidão, 
que até desafiava o controle 
da escolta policial para che-
gar mais perto do ídolo.

Em seguida, o campeão 

olímpico entregou o fogo 
para o próximo do reveza-
mento, o enfermeiro Luiz 
Carlos Casemiro, já na altura 
da Praça do Relógio. “Esse 
é o momento do esporte. É 

o momento do povo brasi-
leiro”, disse Joaquim Cruz, 
enquanto era levado pela 
organização novamente ao 
ônibus destinado aos condu-
tores da chama.

A Confederação Brasilei-
ra de Atletismo (CBAt) rece-
beu a inscrição nominal de 
atletas de 24 dos 25 países 
que haviam feito a solicitação 
de vagas para o Campeona-
to Ibero-Americano Caixa de 
Atletismo. A competição ser-
virá como evento teste para 
os Jogos Olímpicos Rio  2016 
e será realizada de  14 a 16 de 
maio, no Estádio Olímpico, o 
Engenhão, no Rio de Janeiro.

Uma das atrações do 
evento é o dominicano Lu-
guelín Santos, medalha de 
prata nos 400m em Londres 
2012, com o tempo de 44s46. 
Ele só foi superado na opor-
tunidade por Kirani James, 
de Granada, com 43s94.

O Brasil terá 94 repre-
sentantes na competição. O 
segundo país com maior nú-
mero de atletas confirmados 
é a Colômbia, com 44. Os co-
lombianos  foram vice-cam-
peões da última edição do 
Ibero-Americano, realizada 
em 2014, no Conjunto Des-
portivo do Ibirapuera, em São 
Paulo, ficando atrás apenas 
da Seleção Brasileira, que re-
gistrou a oitava vitória em 16 
campeonatos realizados.

A Argentina confirmou 
uma delegação forte, com 
21 atletas. Entre eles, vários 
vêm defender a medalha de 
ouro conquistada em 2014, 
com German Lauro, no ar-
remesso do peso, German 
Chiaraviglio, no salto com 
vara, e Jennifer Dahlgren, no 
lançamento do martelo. 

Do Equador, está certa a 
participação de Angela Tenó-

Dominicano é atração 
no Ibero de Atletismo

PRATA NOS 400 METROS

A seleção brasileira paralímpica 
começou ontem, a disputa do Aber-
to da Eslovênia, etapa fator 40 – a 
mais alta do Circuito Mundial de Tê-
nis de Mesa. Como preparação para 
os Jogos Paralímpicos, em setembro, 
o torneio é de grande importância, 
já que reúne os melhores mesate-
nistas do mundo, a grande maioria 
classificada para o Rio 2016.

“Este evento é um teste exce-
lente, pois teremos praticamente 
em todas as classes todos os atletas 
classificados para o Rio, incluindo 
os chineses que normalmente não 
participam dos torneios”, destacou 
o coordenador técnico da seleção, 
José Ricardo Rizzone. 

Assim, todos os 16 atletas te-
rão um grande desafio pela fren-
te. Os representantes do Brasil em 
Lasko (SLO) e também no Aberto 
da Eslováquia, na sequência, são: 

Aloisio Lima (Classe 1), Iranildo Es-
píndola (2), Guilherme Costa (2), 
Welder Knaf (3), David Freitas (3), 
Claudiomiro Segatto (5), Paulo 
Salmin (7), Israel Stroh (7), Luiz Fi-
lipe Manara (8), Diego Moreira (9), 
Carlos Carbinatti (10), Thais Seve-
ro (3), Joyce Oliveira (4), Jennyfer 
Parinos (9), Danielle Rauen (9) e 
Bruna Alexandre (10).

A competição começa após 
uma semana de treinamentos na 
cidade, onde a seleção se prepa-
rou com atividades variadas. O 
trabalho físico da equipe andante, 
comandada pelo técnico Paulo Ca-
margo, foi orientado pela equipe 
multidisciplinar com sede em Pi-
racicaba (SP), enquanto o fisiote-
rapeuta da seleção, Luís Gustavo 
Amorim, que também é classifica-
dor internacional, coordenou os 
alongamentos e o relaxamento na 

piscina do time cadeirante. 
“Os atletas puderam se adap-

tar bem às mesas e bolas, as mes-
mas que serão utilizadas nos dois 
eventos, além de treinar com atle-
tas fortes. Priorizamos bastante os 
jogos e trabalho de jogadas, com 
intensidade e menos volume”, 
completou Rizzone. 

O Aberto da Eslovênia segue 
até sábado (7) e será seguido pelo 
Aberto da Eslováquia, que aconte-
ce de 10 a 15 de maio, em Bratisla-
va - será mais uma competição de 
alto nível no caminho dos atletas 
rumo aos Jogos Paralímpicos.

A Confederação Brasileira de 
Tênis de Mesa conta com recursos 
da Lei Agnelo/Piva (Comitê Olím-
pico do Brasil e Comitê Paralímpi-
co Brasileiro) – Lei de Incentivo Fis-
cal e Governo Federal – Ministério 
do Esporte.

Brasil no Mundial de Tênis de Mesa
NA ESLOVÊNIA

Competição teve inicio ontem e o Brasil está representado por 16 atletas, alguns deles confirmados nos Jogos Olimpicos do Rio

rio, a primeira sul-america-
na a correr os 100m abaixo 
dos 11 segundos. Ela obteve 
a marca de 10.99 e a meda-
lha de prata nos Jogos Pan
-Americanos de Toronto, no 
Canadá, no ano passado. 

O Uruguai inscreveu 
velhos conhecidos dos bra-
sileiros como Andrés Silva, 
Deborah Rodrigues e Emilia-
no Lasa, este que mora e trei-
na em São Paulo com Nélio 
Moura e já está qualificado 
no salto em distância para a 
Olimpíada do Rio.

Dos 24 países confirma-
dos na competição, 20 são da 
área específica (nações das 
Américas, Europa e África de 
fala portuguesa e espanhola) 
e quatro vêm de outras áreas 
da Associação Internacional 
das Federações de Atletismo 
(IAAF). 

Luguelin, segundo mais veloz

Uma multidão acompanhou em Taguatinga o ex-campeão olímpico Joaquim Cruz que, com lágrimas nos olhos, viu a população gritar seu nome nas ruas da cidade
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Grêmio decide sorte na Argentina
COPA LIBERTADORES

Equipe brasileira enfrenta o 
Rosário Central precisando 
vencer por 2 gols

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 5 de maio de 2016

O Grêmio decide seu 
futuro na Libertadores 
hoje, às 19h15, no Estádio 
Gigante de Arroyito, quan-
do encara o Rosário Cen-
tral, da Argentina, pelo jogo 
da volta das oitavas de final 
da Libertadores, precisan-
do vencer com dois gols 
para ficar com a vaga nas 
quartas. O lateral esquer-
do Marcelo Hermes poderá 
ser titular na partida. Ele 
treinou entre os titulares 
nesta semana e substituirá 
Marcelo Oliveira, um dos 
jogadores que não atuaram 
bem na partida de ida na 
Arena do Grêmio.

Marcelo Oliveira foi 
criticado pela torcida pelos 
erros de passe na partida 
contra o Rosario Central, 
alguns deles culminando 
com jogadas perigosas da 
equipe argentina, e pode 
acabar cedendo para o jo-
vem defensor uma vaga no 
elenco que entra em cam-
po pela Libertadores.

Roger Machado co-
mandou o último treino de 
seus atletas antes da via-
gem para a Argentina. As 
atividades foram marcadas 
por fortes cobranças do 
treinador, principalmente 
na saída de bola, pedindo 
para que seus comandados 
evitassem os chutões. Os 
jogadores começaram os 
trabalhos de maneira tran-
quila, com uma tradicional 
roda de bobinho e depois 
partiram para exercícios 
de passe e domínio.

“Temos condições de 
jogar em cima deles. Nun-
ca vi um time atuar daque-
la maneira contra a gente 
pelos 90 minutos, mas po-
demos fazer a mesma coi-
sa, vimos todos os jogos 
deles. Temos que manter 

a concentração total, pres-
sionar sem abrir a defesa”, 
declarou o zagueiro Fred 
em entrevista coletiva. O 
lateral Wallace Oliveira 
sofreu um entorse no tor-
nozelo e desfalcará o Grê-
mio por 15 dias. Ramiro 
seguirá como titular. 

Jogo da vida
Aos 21 anos, o volan-

te baiano Walace disputa 
o jogo mais importante da 
sua carreira, segundo ele 
próprio. Dos 82 jogos pro-
fissionais do jogador com a 
camisa tricolor, o duelo no 
Gigante de Arroyito é sem 
dúvida um dos seus maio-
res desafios. Para isso, é 
importante manter a aten-
ção na marcação e usar 
bem as viradas de jogo.

“Assim como eles fize-
ram aqui, nós temos todas 
as condições de fazer uma 
marcação mais forte lá. 
Eles põem cinco do lado 
de um campo só. Obvia-
mente o outro lado vai fi-
car descoberto. O Roger 
foi muito inteligente, per-
cebeu isso, e é isso que a 
gente vai fazer”, declarou 
o volante gremista.

No último treino reali-
zado, o trabalho de Roger 
foi simular a marcação do 
Rosario Central e evitar as 
bolas longas. “Bola pelo 
alto só em último caso”, 
afirmou o técnico Roger 
durante o treino.

Walace também co-
mentou a sua pré-convo-
cação para a Seleção Bra-
sileira que vai disputar a 
Copa América Centenário 
- assim como Luan, o joga-
dor gremista está entre os 
40 jogadores que podem 
disputar a competição. 
“Fico feliz, é a realização 
de um sonho. Se for a von-
tade de Deus eu estar lá, 
vou ficar muito feliz e cor-
responder o melhor possí-
vel”, finalizou.

O técnico Dunga divulga às 
11h de hoje, a lista oficial e final 
dos 23 jogadores que irão com ele 
para a Copa América 2016. Qua-
renta atletas estão numa relação 
prévia selecionados pelo treinador 
e divulgado pela CBF na última 
sexta-feira. a Copa América Cente-
nário, será disputada nos Estados 
Unidos de 3 a 26 de junho. A divul-
gação de Dunga ocorrerá na sede 
da Confederação Brasileira de Fu-
tebol.

Um dos nomes certos que não 
vão participar do campeonato 
é do atacante Neymar, o craque 
brasileiro não foi liberado pelo 
Barcelona, e será um grande des-

falque na equipe. Em comunica-
do, o clube catalão informou que 
só irá liberar o atacante para um 
torneio, os Jogos Olímpicos do Rio 
2016.

Os zagueiros Thiago Silva e 
David Luiz, ambos do Paris Saint-
Germain (FRA) e o lateral Marcelo 
do Real Madrid, convocados fre-
quentemente para a seleção, não 
aparecem na lista de Dunga para a 
Copa América. 

Na pré-lista do treinador, que 
estão 40 nomes, as principais no-
vidades da relação estão os nomes 
dos jogadores paulistas: Ganso 
(São Paulo), Fagner (Corinthians) e 
Gabriel Jesus (Palmeiras).

Dunga divulga a relação oficial
COPA AMÉRICA

Nasser Al-Khelaif, mi-
lionário e presidente do Pa-
ris Saint-Germain, não deve 
medir esforços financeiros 
para reforçar o clube e o 
colocar em um patamar su-
perior a partir da próxima 
temporada. De acordo com o 
jornal italiano “Gazzetta del-
lo Sport”, com informações 
da revista francesa “France 
Football”, o PSG pode pagar 
quase 300 milhões de euros 
(cerca de R$ 1,22 bilhão) 
para ter Neymar e Cristiano 
Ronaldo.

Um dos motivos para a 
busca dos craques de Bar-
celona e Real Madrid é que 
Ibrahimovic, principal astro 
do clube francês nos últimos 
anos, já indicou que deve 
sair após o fim de seu con-
trato, em junho.

PSG quer Neymar e Cristiano Ronaldo
MAIS DE R$ 1 BILHÃO

Segundo a publicação, 
Nasser Al-Khelaif estaria dis-
posto a pagar a cláusula de 
rescisão do camisa 11, que 

é de 193 milhões de euros 
(R$ 790 milhões). Já pelo as-
tro português, o mandatário 
poderia investir cerca 100 

milhões de euros (R$ 410 
milhões) e o fazer receber 26 
milhões de euros (R$ 106 mi-
lhões) por temporada.

Os dois jogadores estão nos planos do Paris Sanit-Germain para a próxima temporada francesa

Técnico fará cortes de jogadores

Em Porto Alegre, o time brasileiro não fez uma boa apresentação e acredita que, em Rosário, contra os donos da casa, a história será diferente e deixará a praça de jogo com a vitória e a classificação



Superpraia com sete paraibanos
VÔLEI NACIONAL
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A Paraíba estará muito 
bem representada na tercei-
ra edição do Superpraia, eta-
pa que encerra o calendário 
nacional do vôlei de praia 
e ocorre de amanhã até do-
mingo, em João Pessoa, na 
arena montada na Praia de 
Tambaú. Serão sete atletas 
da casa em busca da medalha 
de ouro, inclusive os atuais 
campeões em etapas realiza-
das na cidade: Álvaro Filho 
e Vitor Felipe, que venceram 
em 2015.

Além dos medalhistas 
pan-americanos, também 
defenderão o estado nes-
te final de semana Bruna, 
George, Gilmário, Jô e Tha-
ti. É o segundo estado com 
maior número de represen-
tantes, atrás apenas do Rio 
de Janeiro, que terá 15. Para 
Vitor Felipe, atuar em casa 
possui elementos espe-
ciais, como a oportunidade 
de contar com a torcida de 
amigos e familiares.

Na temporada passada, 
Álvaro Filho e Vitor Felipe 
encerraram um jejum de 15 
anos sem que um paraibano 
vencesse uma etapa em casa. 
“Acredito que foi uma das 
maiores emoções da minha 
vida, na verdade, foi a maior. 

Um paraibano não vencia 
uma etapa em casa desde 
2000, e Álvaro e eu coloca-
mos nosso coração em qua-
dra. Adoro jogar com a arena 
cheia, e lá a torcida sempre 
lota. É uma torcida que apoia, 
educada. Com certeza será 
uma etapa especial, repetin-
do 2015”, declarou Vitor.

“A Paraíba é um estado 
com muita tradição no vô-
lei de praia, teremos vários 
representantes, atletas mais 
experientes, outros da nova 
geração, mas sempre se des-
tacando. O vento em João 
Pessoa é um pouco diferen-
te, menos intenso do que em 
Fortaleza, por exemplo, mas 
acredito que por treinarmos 
aqui todos os dias próximo 
do local da arena, vamos es-
tar completamente adapta-
dos”, completou o medalhis-
ta pan-americano.

Neste ano o torneio con-
ta com formato remodelado. 
Ao invés de ser dividido em 
Superpraia A e B, as 16 equi-
pes inscritas - 14 mais bem 
colocadas do ranking da tem-
porada e dois convites (wild 
card) - estarão todas reuni-
das no mesmo campeonato. 
e não faltarão atrações para 
torcida, que poderá acom-
panhar as quatro duplas que 
representarão o Brasil nos 
Jogos Olímpicos, além de 
campeões olímpicos, mun-
diais e brasileiros.

As duplas

l Masculina: Alison/Bruno Schmidt (ES/DF), Guto/Saymon (RJ/
MS), Thiago/Pedro Cunha (SC/RJ), Bruno/Hevaldo (AM/CE), 
Oscar/André Stein (RJ/ES), Luciano/Márcio Araújo (ES/CE), 
Jô/George (PB), Álvaro Filho/Vitor Felipe (PB), Léo Gomes/
Bernat (RJ), Eduardo Davi/Arthur Lanci (PR), Vinícius/Allison 
Francioni (ES/SC), Gilmário/Daniel Lazzari (PB/SC), Benjamin/
Daniel Souza (MS/RJ), Ricardo/Harley (BA/DF) e Pedro Sol-
berg/Evandro (RJ).

l Feminina: Larissa/Talita (PA/AL), Duda/Elize Maia (SE/ES), Ju-
liana/Taiana (CE), Val/Josi (RJ/SC), Ângela/Rachel (DF/RJ), Lili/
Rebecca (ES/CE), Renata/Thati (RJ/PB), Carolina Horta/Ana 
Patrícia (CE/MG), Izabel/Camila (PA/RJ), Luiza Amélia/Luciana 
(CE), Pauline/Érica Freitas (RJ/MG), Andrezza/Danielle (AM/
MS), Amanda/Flávia (RJ), Andréa Teixeira/Leize (SC), Semíra-
mes/Bruna (SP/PB) e Ágatha/Bárbara Seixas.

Mais uma parai-
bana passou a inte-
grar recentemente os 
quadros da Marinha 
do Brasil, dentro do 
Programa Olimpico 
das Forças Armadas, 
visando as disputas dos 
Jogos Mundiais Milita-
res, que, anualmente, 
a instituição disputa. 
Se trata da pessoense 
Luana Lira, que integra 
a seleção brasileira de 
saltos ornamentais, 
apesar da mesma não 
ter conseguido índice 
para os Jogos Olímpi-
cos deste ano.

Luana Lira, que na 
temporada passada 
treinou várias vezes 
com a seleção brasi-
leira na China e tam-
bém conquistou vários 
títulos nacionais, foi 
incorporada à Mari-
nha do Brasil recen-
temente, ocasião em 
que fez o Juramento 
à Bandeira Nacional 
juntamente com ou-
tros atletas.

Ela é a segunda 
paraibana a integrar a 
Marinha Brasileira, já 
que, Andressa Morais, 
do lançamento de dis-
co (já com índice para 
o Rio 2016), também 
faz parte do Programa.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

As equipes filiadas à 
Federação Paraibana de 
Atletismo vão às urnas no 
próximo dia 13, às 19h, em 
primeira convocação e às 
20h, em segunda convoca-
ção com qualquer número 
de associados em dia, para 
escolherem a nova direto-
ria da entidade, que será 
composta do presidente, 
vice-presidente e os mem-
bros titulares e suplentes 
do conselho fiscal para o 
quadriênio 2016/20020. 
A convocação das eleições 
foi divulgada no último sá-
bado, no Diário Oficial do 
estado e o prazo para ins-
crições de chapas se en-
cerra no próximo sábado.

Federação realiza eleições dia 13
ATLETISMO

De acordo com o pre-
sidente da federação, An-
tônio Gomes Filho, além 

da escolha dos novos re-
presentantes da entida-
de, haverá também outras 

pautas, com destaque 
para apreciação das con-
tas referentes ao ano de 
2015 e a posse dos eleitos. 
O pleito eleitoral ocorrerá 
na sala de multimeios do 
Departamento de educa-
ção Física da Universidade 
Federal da Paraíba. 

Já no que diz respei-
to às inscrições de chapas 
para o processo eleitoral, 
as mesmas foram abertas 
na última segunda-feira, 
com encerramento progra-
mado para o próximo sá-
bado, devendo os interes-
sados procurar a sala de 
avaliação na pista de atle-
tismo da UFPB, no período 
das 14 às 17h.

Luana Lira, nova atleta 
da Marinha do Brasil

SALTOS ORNAMENTAIS

Pleito eleitoral ocorrerá na sala de multimeios da Universidade

Luana deverá disputar os Jogos Mundiais Militares 2016

Álvaro Filho e Vitor Felipe são dois dos sete atletas do estado que estarão em ação de amanhã até domingo na competição que reúne as melhores duplas de vôlei de praia do País na atualidade
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Evento começa amanhã 
em João Pessoa e encerra 
calendário  brasileiro



Inscrições abertas em 
diferentes linguagens 
para o Aldeia Sesc
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DIVERSIDADE LANÇAMENTO

Niskier ressalta estudo 
sobre como estará o 
planeta no ano de 2065
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Obra de Paulo 
Marcondes Ferreira será 
lançada hoje na capital
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Laboratório da UFPB desenvolve aplicativos que oferecem informações 
sobre eventos, a exemplo de shows, e exibição de filmes para o público 

Quero ver cultura

A primeira versão do aplica-
tivo Culturi, que significa 
tocha, em tupi-guarani, foi 
desenvolvida pelo Labo-
ratório de Aplicações de 
Vídeo Digital, da Universi-
dade Federal da Paraíba, 
por encomenda do Mi-

nistério da Cultura, e deverá ser lançada 
oficialmente hoje, no Rio de Janeiro, ou 
seja, dois dias após o início do percurso, 
em revezamento, da tocha olímpica pelo 
Brasil, que começou por Brasília, na úl-
tima terça-feira. O objetivo é permitir ao 
público saber a programação cultural - a 

exemplo de shows - que venham a acon-
tecer nas cidades por onde ela passará. 
Nesse sentido, uma equipe de integrantes 
do Lavid, que é um Núcleo da UFPB, este-
ve, na semana passada, na Cidade Maravi-
lhosa, para fazer a apresentação ao Minc. 
A propósito, esse Laboratório também já 
desenvolveu - para o mesmo Ministério 
- a tecnologia do aplicativo denominado 
“Quero ver cultura”, que oferece filmes 
nacionais e estará embarcado em recep-
tores de sinal digital para os beneficiários 
do Bolsa Família espalhados pelo Brasil 
e outro para o Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome, que per-
mite obter várias informações a respeito 
daquele Programa. 

O diretor do Centro de Informática, 

Guido Lemos, que também é um dos pes-
quisadores do Lavid da UFPB, confessou 
para o jornal A União ser “muito gratifi-
cante” poder estar contribuindo para a 
melhoria social da população. “É o coroa-
mento de um trabalho”, disse ele, referin-
do-se ao fato de que, na tarde do dia 14 de 
dezembro de 2012, o Laboratório partici-
pou - durante a solenidade de lançamento 
da transmissão digital pela TV Câmara 
de João Pessoa - da realização do primei-
ro teste de interatividade na TV pública 
brasileira com famílias de baixa renda. 
Na ocasião, 100 beneficiários do Bolsa 
Família residentes na cidade assistiram, 
em seus televisores, a primeira exibição 
de vídeos interativos - produzidos pela TV 
UFPB, Universidade Federal de Santa Ca-

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

tarina (UFSC) e Universidade Católica de 
Brasília (UCB), além do Núcleo Lavid da 
Universidade Federal da Paraíba e Banco 
do Brasil - com informações de programas 
sociais do Governo Federal, cujo projeto 
foi uma iniciativa da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC), com apoio de outras 
instituições parceiras. “Foi um sucesso”, 
lembrou ele.

No caso do aplicativo Culturi, por ser 
a primeira versão, Guido Lemos admitiu 
que ainda possa haver algum aprimora-
mento. Quanto ao “Quero ver cultura”, ele 
disse que os beneficiários do Bolsa Fa-
mília  poderão, por exemplo, assistir três 
filmes nacionais por meio dos receptores 
de sinal digital, o que vem sendo denomi-
nado de ‘Net Flix”. O pesquisador fez pre-
visão de que esses equipamentos deverão 
chegar em João Pessoa no próximo ano, 
estimando que 70 mil famílias contem-
pladas pelo Programa e que residem na 
cidade poderão usufruir dessa tecnologia. 
No entanto, ele acrescentou que esse nú-
mero de beneficiários na capital poderá 
chegar a entre 120 mil a 150 mil famílias, 
naquela ocasião, se forem incluídos quem 
estiver cadastrado nos demais programas 
do Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome. Depois, a perspec-
tiva é de que outras cidades do Estado 
com mais de 100 mil habitantes, como 
Campina Grande, sejam contempladas. E, 
ainda com relação ao Bolsa Família, ele 
informou que um disco com o aplicativo 
do Programa vai oferecer para as famí-
lias beneficiárias diversas informações, a 
exemplo das datas de pagamento, locais 
para o recebimento dos valores e mensa-
gens institucionais. 

A propósito, a tocha dos Jogos Olímpi-
cos Rio 2016 - que serão realizados de 5 a 
21 de agosto - vai passar em sete cidades 
da Paraíba. Em dois de junho ela chega-
rá em Pedras de Fogo e, na mesma data, 
passará por Itabaiana e Campina Grande; 
no dia três, circulará por Guarabira, Sapé 
e João Pessoa e, no dia quatro, encerrando 
o revezamento no Estado, Mamanguape. O 
percurso só terminará no Rio de Janeiro, 
em quatro de agosto. 

Guido Lemos é diretor 
de informática do Laboratório 
de Aplicações de Vídeo 
Digital (Lavid) da 
Universidade Federal da Paraíba 

Aplicativo 
oferece filmes 
nacionais em 
receptores de 
sinal digital 
para os 
beneficiários 
do Bolsa 
Família 
espalhados 
pelo Brasil



O crime envolvia as famílias 
mais importantes da época. Famí-
lias de industriais, de usineiros, de 
grandes fazendeiros. Crime envolto 
em mistérios, como tudo que acon-
tece nas altas rodas. Quem matou 
o Doutor? Dizia-se que foi o vigia, 
a mando do dono da granja, quem 
detonou a espingarda contra o mé-
dico. Eram todos parentes, primos 
e cunhados. O que não impedia a 
ciumeira entre eles. Havia mulher 
bonita no meio. Havia suspeita de 
chifres. 

O bicho homem 
não tem garras, nem 
presas, nem peçonha, 
nem cascos que lhe 
sirvam para a luta ou 
a fuga. Mas prende, 
cativa e mata todos 
os animais da terra, 
do mar e do ar. É o 
maioral da natureza: 
mata os tubarões, as 
baleias, os elefantes, 
leões, tigres, sucuris 
e pítons. Amansa os 
falcões do céu e ensi-
na-lhes a caçar para eles. Aos touros 
bravios atrela os carros para puxar 
cargas. Tudo isso faz com seu corpo 
desprovido de armas. 

– Já pensou se esse animal for 
provido de chifres?

O que a natureza nega ao ho-
mem, a mulher lhe dá. Provém-lhe 
de chifres. E ficam ferocíssimos, 
matam-se uns aos outros, assim 
equipados. Nada, ninguém é mais 
bravo que os cornos. Guerreiam-se, 
destroem Troias. Lutam com todas 
as garras artificiais que tenham às 
mãos: facas, foices, achas, varapaus, 
espingardas, reiunas, bacamartes. 
Com os cornos não se brinca. Como 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

A meiguice vira-lata

Germano 
RomeroRio 2065

Convescote

Crônica

Farolito

Que quando dobrei a enseada à beira-mar, 
eis que ele surge sorridente, caminhando ao 
meu lado, olhando-me alegre, com cara simpá-
tica, o pelo meio esfiapado, assim como esses 
jeans da moda, e um tanto molhado. De onde 
teria surgido esse rapazote tão serelepe, bem 
disposto e com jeito de amigo? Logo vi que era 
um vira-lata, ou melhor, como se diz hoje, “sem 
raça definida”. Tal como todos nós, brasileiros.

Continuei a caminhada, que a tarde já se 
ia, dourada no sol e no mar. E ele do meu lado. 
Mas, onde estariam os seus donos, que a essa 
altura poderiam até estar preocupados, pois 
já nos distanciávamos bastante do ponto de 
encontro. A coleirinha no pescoço era um sinal 
de que ele devia ter dono. Aliás, do pescoço pra 
baixo o bicho era meio feiinho, desmantelado. 
Mas a carinha, uma graça.

Eu já começava a me intrigar vendo a sua 
disposição em aumentar a distância de onde 
surgira. E também porque, de vez em quan-
do, ele olhava pra trás, punha a vista distante, 
como se procurasse ou se lembrasse de algo. 
E eu já começava a sentir vontade de que ele 
desistisse da caminhada.

Mais à frente, um grupo de crianças descia 
ao mar correndo e ele correu ao seu encontro, 
o que me preocupou. Imagine se os pais delas 
me julgassem irresponsável por levar à praia 
um cachorro solto e assim tão “desinibido”... 
Mas os garotos não se intimidaram, pelo con-
trário, começaram a lhe jogar punhados de 
areia, o que o fizeram voltar pra mim.

Estou arranjado... pensei. O que é que eu 
faço? Ele parecia querer amizade, mostrava 
disposição, e uma certa intimidade com a mi-
nha companhia. Mas eu só pensava na preocu-
pação dos seus donos, sem fazer ideia de onde 
o danadinho se metera.

Então chegou a hora de atravessar o ma-
ceió. Então pensei que dali ele voltaria, que a 
correnteza talvez o desanimasse. Que nada, co-
mecei a travessia e ele também. Que bichinho 
corajoso!... Mas, não muito. De súbito parou, 
meio indeciso. Dei mais uns passos, e me virei. 
Quando ele viu que eu olhei pra trás, animou-
se a correr pra mim novamente.

A essa altura eu já estava querendo mesmo 
que ele voltasse, e resolvi não mais olhar pra 
trás...

Após alguns minutos, me virei e o avistei 
voltando... Coitadinho, foi-se da mesma forma 
como surgiu, de repente... E comecei a sentir 
saudade do danadinho simpático.

Inevitavelmente a gente se envolve com a 
vida ao redor e é bom sentir esse afeto com a 
poesia, a natureza, com as coisas puras e sim-
ples, como os vira-latas de beira-mar. Espon-
tâneos, puros, livres, meigos, eles são tão mais 
humanos do que nós!...

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

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

A proposta de examinar como será a vida, no 
planeta Terra, especialmente no Rio de Janeiro, no ano 
de 2065, quando estaremos comemorando os 500 anos 
da cidade fundada por Estácio de Sá, nasceu de uma 
conversa com o Acadêmico e jornalista Cícero Sandroni. 
Preocupados com o futuro da humanidade e em particu-
lar com o que se passará com a cultura, entendemos que 
valeria a pena realizar esse empenho prospectivo, sem 
adivinhações inconsequentes.

Nossos estudos futurológicos 
contaram com a colaboração da equi-
pe do Instituto Antares, sob a coorde-
nação da professora Manoela Ferrari, 
formada pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. Partimos, 
desde logo, do princípio de que não 
haverá, em nosso planeta finito, ne-
nhuma possibilidade de crescimento 
sem limites.

Como se fosse uma plataforma de 
lançamento, estudamos detidamente 
o livro “2052 – Uma previsão global 
para os próximos 40 anos”, escrito 
com muita competência pelo espe-
cialista norueguês Jorgen Randers, 
o mesmo que desenvolveu o notável 
trabalho intitulado “Os limites do 
crescimento” (foto), sob encomenda 
do Clube de Roma, lançado em 1972. 
Esse trabalho foi trazido ao Brasil pelo 
professor Heitor Gurgulino de Souza.

Jorgen Randers, especialista em questões climáticas, 
planejamento de cenários e dinâmica dos sistemas, tenta 
vislumbrar como será a nossa vida daqui a 40 anos – e 
para isso contou com a colaboração de 40 autores.   

 São pensadores que se debruçaram sobre áreas 
como economia global e recursos.  As previsões foram feitas 
a partir de modelos de computador, mas têm uma caracte-
rística eminentemente humana.  Prevê-se, por exemplo, que 
em 2052 a concentração de CO2 na atmosfera continuará au-
mentando e a temperatura em geral crescerá mais de 20oC. 
Mesmo assim produziremos a comida de que necessitare-
mos, embora seja possível a existência de baques em relação 
ao milho nos Estados Unidos e ao trigo na Índia.

Disse Randers: “Os jovens pagarão caro pelas pensões 
dos seus pais, além de enfrentar desemprego alto e habitação 
cara. Isso poderá provocar uma grande revolta.”

  Ele criticou os excessos praticados: “Em alguns 
casos, haverá colapsos localizados antes de 2052, como 
a provável perda de recifes de coral e do atum.” Mas 
garante que a partir de 2030 a humanidade começará 
a diminuir as emissões globais. A insustentabilidade do 
nosso planeta finito estará dentro de limites perfeita-

mente suportáveis.
 No livro, Jorgen Randers 

afirma que os Brics continuarão a 
crescer, mas o maior fenômeno de 
expansão será o da China, “porque é 
capaz de agir”.  Randers acha que os 
Estados Unidos entrarão em clima 
de estagnação.  A população mun-
dial atingirá um pico de 8,1 bilhões, 
em 2040, e depois diminuirá.  A pes-
quisa apresenta um dado aterrador: 
em 2052, o mundo terá mais de 2,1 
bilhões de pobres.

O estudioso norueguês prevê 
um significativo aumento dos investi-
mentos sociais nas próximas décadas, 
“mesmo que seja em resposta a crises. 
Isso não impedirá que haja muito 
sofrimento, principalmente devido a 
mudanças climáticas desenfreadas.” 
Consequência da existência de uma 

população mais urbana e menos inclinada a proteger a 
Natureza.

Há o natural receio de que, em 2080, as tempe-
raturas terão aumentado 2,8oC, nível suficiente para 
iniciar um aquecimento global autossustentado, o que 
não é nem um pouco desejável, segundo nos disse o 
professor Heitor Gurgulino de Sousa, que foi reitor da 
Universidade da ONU, em Tóquio, e acompanha de per-
to os estudos realizados pelo Clube de Roma.  Segundo 
ele, esse tipo de controle é desejável, mas para isso 
se torna indispensável que o mundo acorde, sobretu-
do nas escolas de todos os níveis, para a necessidade 
imperiosa de uma vigorosa campanha de conscientiza-
ção ecológica.  

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 5 de maio de 2016

são bravos!
Foi o 

que se deu 
na ilustre 
família. 
Pode nem 
ter sido 
verdade, 
tudo não 
ter passado 
de alarme 
falso, ciú-
me infun-

dado. 
Pois as 
viúvas 
foram 
morar 
juntas, no Rio de Janeiro. O con-
vescote terminou em tragédia. 
O que pensava ser corno enco-
mendou a morte do parente ao 
vigia da granja, sítio aprazível 
onde organizaram o piqueni-
que bucólico. Naquele tempo as 
opções de lazer eram poucas, 
e as pessoas se reuniam na 
periferia urbana para fugir ao 
ramerrão das ruas. Levavam 

bebidas e comidas para o encontro 
amigável, como se vê pintado nos 
quadros da época.

De repente, um tiro. 
A vítima não sobreviveu, e 

até hoje se discute, nas altas ro-
das, quem deu o tiro, por quê. O 
principal suspeito evadiu-se para 
outro estado, o que tornava quase 
impossível sua prisão – pois, naque-
le tempo, seria preciso uma carta 
rogatória da justiça de um estado 
para o outro, para se prender o 
suspeito. Naquele tempo quer dizer 
cem anos, o século que já encobre os 
fatos. 

O suspeito ficou foragido no es-

tado vizinho enquanto a família e os 
advogados administravam o inqué-
rito e o processo. O pai era muito 
rico, o patriarca da família mais 
rica da região. Mandou abordar o 
promotor, oferecendo-lhe quantia 
irrecusável. O portador da proposta 
voltou com resposta negativa: 

 – O homem não gostou, ficou 
bravo.

O parquet era honesto.
Aí o poderoso chefão pergun-

tou:
– A boca dele é assim ou as-

sim?
E fez um gesto vertical e outro 

horizontal.
– É assim – disse o portador, 

fazendo um gesto horizontal com a 
mão.

– Pois volte e dobre a oferta.
O réu foi absolvido, naquele que 

foi um dos júris mais expectados do 
Brasil. Já vão quase cem anos, e os 
costumes continuam os mesmos. As 
bocas são horizontais.

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado)

O que a 
natureza 
nega ao 
homem, 
a mulher 
lhe dá. 
Provém-lhe 
de chifres
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Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

 

Val Fonseca

Em cartaz

Diversidade

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Aldeia Sesc está com inscrições abertas 
para projetos em diferentes linguagens

Serviço

O projeto Aldeia Sesc que visa 
realizar um festival mobilizando 
as recentes produções em artes 
cênicas no âmbito local, regional e 
nacional, já encontra-se com o edital 
2016 aberto, abrangendo inscrições 
para avaliação de propostas refe-
rentes à edição deste ano.

Reunindo produções em dife-
rentes linguagens e promovendo 
vasto intercâmbio cultural entre 
artistas e públicos, o festival tem 
como objetivo atender não somente 
o setor comerciário como também o 
público em geral.

O edital estará disponível no 
site do Sesc Paraíba a partir da 
próxima semana, e os interessados 
poderão inscrever propostas de 
apresentações artísticas em teatro e 
dança, como também oficinas e pa-
lestras não somente na área de ar-
tes cênicas, mas que dialoguem com 
diferentes linguagens como cinema, 
literatura, circo, entre outros.

As inscrições poderão ser feitas 
gratuitamente até o dia 12 de agosto 
no Setor de Cultura do Sesc Centro, 
situado à Rua Desembargador Souto 
Maior, 281, Centro de João Pessoa/ PB, 
das 8 às 18 hs. Também serão aceitas 
inscrições enviadas pelos Correios que 
estejam dentro do prazo de inscrição 
e postagem registrada até as 18h do 
último dia do prazo.

 

Aulas de Música 
A Ação Social Pela Música do Brasil, projeto que vem dando 

novas perspectivas a crianças e adolescentes do Alto do Mateus, em 
João Pessoa, iniciou aulas de música no Centro Cultural Tenente Luce-
na, em Mangabeira. Os alunos terão aulas de violino, viola, violoncelo 
e contrabaixo, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

As inscrições, gratuitas, estão sendo feitas na sede do Centro 
Cultural. Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados 
em escolas de Ensino Fundamental ou Ensino Médio, apresentando pelo 
menos 90% de assiduidade às aulas em seus respectivos colégios.

Evento

Canção inacabada 
para Mãe

Há cinco décadas busco palavras que construam uma canção 
para as mães, mas termino com lágrimas retidas aos olhos e o 
papel em branco. Consolam-me as canções de ninar e as palavras 
que candidamente escutava.

Presenteado pelo Construtor do destino com dádivas por ter 
convivido com três gerações de mães, esperançoso de que possa 
contemplar os frutos que haverão de ofertar minhas duas netas, 
tenho dedicado meu tempo na construção de um poema para as 
mães. Recorro às palavras, mas o lápis escorrega pelo papel que 
continua em branco. Como é branca a nuvem das lembranças 
desde criança quando, embalado pela voz de mamãe, adormecia.

Carlos Drummond de Andrade disse que queria escrever 
um poema onde todas as mães se reconhecessem. Conseguiu 
de forma magistral.  Dele me valho para reduzir a ansiedade.

Como não sei poetizar, enquanto não adormeço para a 
grande noite, no Dia das Mães, busco no silêncio do coração 
as canções de ninar. Se antes escutava a voz carinhosa de 
mamãe junto com os onze irmãos, hoje seu agasalho chega 
de outras maneiras.

Todas as vezes que arrisquei produzir poemas para as 
mães, as palavras não reproduziram aquilo que o coração 
desejava. A canção para minha mãe, minha mulher e minha 
filha continua inacabada.

Agora, por ocasião deste belo dia, novamente chegou-
me o desejo de escrever um poema onde estivesse todo o 
meu bem querer pelas mulheres mães de minha vida: ma-
mãe, minha esposa, minha filha e noras.

Como o poeta mineiro, gostaria de escrever uma com-
posição onde todas as mães se encontrassem. Penso nisso ao 
acordar durante a noite, quando ando pela cidade, quando 
retorno aos campos de minha infância. Inútil tentativa.

Renovo a paz ao lembrar-me das cantigas de ninar que 
nos alimentam porque pronunciadas na rusticidade do lar. 
Rememoro os acalantos de minha mãe nos afagos aos netos 
Luana, Bernardo, Arthur e Pérola.

Desde os primeiros abraços de minha infância naquele 
sítio, vivo sob o influxo da serenidade, e a cada temporada de 
inverno tento um libelo compensativo pelas alegrias propor-
cionadas. Apesar do esforço, o poema não ganhar corpo.

Poema que desejo como uma dádiva, numa perseguição 
incontida. As estrofes e as rimas ficam no caderno do meu 
coração, se perdem no silêncio. É poema para minha leitura 
íntima, como o afago da suavidade da brisa sobre os cana-
viais de nossa terra.

A “Canção Amiga” de Drummond é meu acalento, o 
suprimento para minha falta de inventividade: “Eu preparo 
uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães 
se reconheçam, e que fale como dois olhos”. 

Reconstrui vidas como o sopro do vento que varre as 
serras do meu lugar, onde tudo é canção para as mães.

 Minha avó, minha mãe e minha filha construíram a ale-
gria de vê-las reproduzidas vidas. Ao trio se juntou a mulher 
que me fez pai. Como reter a profunda gratidão àquelas que 
ajudaram no agasalho dos sonhos de avó.

José Nunes
Jornalista

Poesia em destaque

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

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

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

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

MOGLI - O MENINO LOBO (EUA 2016). Gênero: 
Aventura. Duração: 105 min. Classificação: 10 
anos. Direção: Jon Favreau. Com Nell Sethi, Ben 

Kingsley e Bill Murray. Sinopse: A trama gira em 
torno do jovem Mogli, garoto de origem indiana 
que foi criado por lobos em pela selva, contando 
apenas com a companhia de um urso e uma 
pantera negra. Baseado na série literária de 
Rudyard Kipling. Manaíra5/3D: 14h30, 19h45 
(DUB) e 17h15, 21h10 (LEG). Manaíra7/3D: 
14h30, 17h15 (DUB) e 19h45, 22h10 (LEG). 
Manaíra8: 13h05 (DUB). Manaíra11: 13h e 16h 
(LEG). Manaíra11: 16h (LEG).  Mangabeira3:  13h, 
15h30, e 18h (DUB). Tambiá5/3D: 14h40, 16h40, 
18h 40 e 20h40.

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

A peça “Fragmentos de um sol quente”, dirigida por Flávio Melo foi encenada no ano passado

Este ano serão selecionadas 
12 (doze) apresentações artísticas 
em dança, 12 (doze) apresentações 
artísticas de teatro, 7 (sete) pales-
tras seguidas de debate e 6 (seis) 
oficinas. Os resultados das propostas 
selecionadas serão divulgados em 12 
de setembro de 2016. O período de 
realização da Aldeia Sesc será de 17 a 
23 de outubro de 2016.

Cada proponente poderá ins-
crever até três propostas, e no ato da 
inscrição devem apresentar o projeto, 
o formulário de inscrição e o termo de 
autorização do uso da imagem e nome 
preenchidos, (ver formulário e termo 
no site:http://sescpb.com.br/), uma 

cópia dos documentos de identidade 
com foto, CPF e Pis/ Pasep ou NIT, 
comprovante de residência e o currí-
culo atualizado contendo histórico do 
grupo, sinopse, fotos e ficha técnica 
dos espetáculos.

A curadoria será composta por 
um especialista em artes cênicas 
convidado pelo Sesc e integrantes da 
equipe técnica de cultura, que serão 
responsáveis pela análise e seleção dos 
projetos inscritos.

O Setor de Cultura do Sesc fica 
localizado a Rua Desembargador 
Souto Maior, 281. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (83) 
3208-3158.



Diversidade

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 5 de maio de 2016

Dizer das coisas

FOTO: Edson Matos
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As políticas para o setor cultural 
são temas que estarão em discussão 
em Audiência Pública que a Secreta-
ria de Estado da Cultura (Secult), por 
meio do Conselho Estadual de Política 
Cultural (Consecult), realiza hoje, a 
partir das 12h, com a Frente Parla-
mentar em Defesa da Cultura - que, 
na ocasião, estará sendo lançada -, em 
sessão na Assembleia Legislativa da 
Paraíba, localizada em João Pessoa. O 
objetivo do debate - o qual começará 
com as considerações do presidente 
da mesa, o deputado João Bosco Car-
neiro (PSL) - é oferecer a oportunida-
de para que os segmentos da socieda-
de tenham um espaço para dialogar 
sobre tais questões. 

“Pela primeira vez estamos come-
çando a chamar a atenção da Assem-
bleia Legislativa para iniciar a constru-
ção, por meio do Consecult, de uma 
ponte para que a Assembleia seja um 
espaço para a discussão, permanen-
temente ativa, lá dentro, de políticas 
para o setor cultural. É o início de uma 
nova fase”, disse para o jornal A União 
o secretário de Estado da Cultura da 
Paraíba, Lau Siqueira, para quem o 
deputado João Bosco Carneiro “foi 
generoso” ao encampar a proposta 

Políticas para o setor cultural serão debatidas durante uma
Audiência Pública hoje, na Assembleia Legislativa da Paraíba

Tempo e memória são as vigas mestras de “Festim de poeta”, livro 
que Paulo Marcondes Ferreira Soares lança hoje, em João Pessoa

adio de tempos / De 
ruas / De mim / - nas 
horas vagas, faço-me 
poeta”. Este poema, 
de título “Vadio”, é um 
dos 139 selecionados 
pelo poeta e compo-
sitor pernambucano 

Paulo Marcondes Ferreira Soares - com a 
providencial ajuda da professora Vilani 
Sousa - para o livro “Festim de poeta” (Cego 
na Escuta Edições, 2016), cujo lançamento 
acontece hoje, às 17h, na Livraria Leitura, no 
Manaíra Shopping, em João Pessoa.

Em entrevista A União, para falar sobre 
a gênese de “Festim de poeta”, Paulo expli-
cou que as raízes não somente desta obra, 
mas de sua escrita em geral, estão fincadas 
na sua própria vida. “Comecei a ler muito 
poesia, ainda na adolescência, e, claro, os 
nomes mais reverenciados do Brasil, como 
Carlos Drummond, Vinicius de Morais e João 
Cabral – que, num primeiro momento, foi 
meio impactante, achei muito difícil digerir 
aquilo”, relembrou.

O ambiente familiar também contou mui-
to em outro sentido correlato. O pai de Paulo 
toca violão e o filho herdou o dom musical e 
a preferência por este instrumento. O detalhe 
é que a paixão pela música o levou a prestar 
muita atenção nas letras das canções. “A mú-
sica sempre foi uma presença marcante, e eu 
me vi, inicialmente, escrevendo, mas pensan-
do em música, botando letra em músicas que 
já estavam aí, tocando no rádio”, acrescentou.

Não demorou muito, Paulo começou a 
escrever letras e a compor músicas, sozinho ou 
junto com amigos – um de seus parceiros mais 
fiéis é Henrique Macedo. Até perceber que 
alguns textos, nascidos do pensamento em mú-
sica, pareciam ter vida estética independente, 
ou seja, sustentavam-se sem acompanhamento 
musical. “Foi aí que me veio o embrião de uma 
ideia, de um poema mais autônomo, sem a 
âncora de uma música”, sublinhou. 

Na verdade, Paulo não liga muito para 

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

essas diferenças entre o que seria poema 
ou letra de música. É como se um poema 
nascesse com cara de letra de música, ou 
vice-versa, independentemente da vonta-
de do criador. “É uma coisa meio mística”, 
observou. Mas destaca que, às vezes, escreve 
pensando realmente em uma música – e sai 
uma letra de música, conforme o figurino -, 
como também para uma música cuja melo-
dia, por exemplo, já esteja pronta.

Fato é que Paulo sempre escreveu muito, 
arquivando mais que publicando. O primeiro 
livro, “Transeunte”, é de 1998. De lá para cá, 
nasceram outras centenas de poemas. O autor 
entendeu que era chegada a hora de joeirar a 
produção, com vistas a um novo livro. Até por-

que, “Transeunte”, segundo ele, foi uma edição 
apressada, teve vários equívocos editoriais, 
com lances muito bons, mas coisas incipientes, 
do ponto de vista de sua construção poética.

Paulo Marcondes reconhece que a dis-
tância percorrida entre “Transeunte” e “Fes-
tim de poeta” lhe proporcionou uma carga de 
maturidade maior, isto no sentido estético. 
Ele queria o segundo livro com cerca de 80 
poemas. Saiu com 139, mas ele atribui essa 
volumetria a essa ressaca, ou melhor, a esse 
hiato que houve entre os dois livros. “Eu ti-
nha um amontoado de poemas e estava com 
dificuldade para distribuí-los, encontrar uma 
ordem”, reconhece.

O poeta valeu-se então de uma amiga, 

para a realização da Audiência Pública. Ele 
também acrescentou esperar que outras re-
uniões do gênero venham a acontecer, com 
os mesmos objetivos.

O deputado João Bosco Carneiro fez 
uma avaliação positiva no que diz respeito 
à pauta da sessão, construída em parceria 
com o Conselho Estadual de Politicas Cul-
turais e fez um chamamento aos interes-
sados. “É muito importante a participação 
dos artistas, produtores e jornalistas cultu-

rais para a construção de políticas públicas 
de fomento e descentralização da nossa 
cultura”. Afirmou.

Além de articular a implementação do 
Plano Estadual de Política Cultural, outro 
objetivo principal da audiência é propor a 
reformulação do decreto que regulamenta 
o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos 
Anjos, que o secretário Lau Siqueira consi-
dera “prioridade”. Nesse sentido, ele ante-
cipou que a ideia é transformar o FIC num 

fundo, ou seja, que já tenha fonte de 
recursos, pois, no momento, quando os 
editais são lançados, a verba ainda não 
está disponível. Mas o gestor disse que 
outros assuntos ainda estarão sendo 
temas de debate, a exemplo da revisão 
da Lei dos Mestres e a lei Cultura Viva, 
ainda não implementada na Paraíba. 

De acordo com a programação 
do evento, o debate se iniciará com 
as considerações do presidente da 
mesa, o deputado João Bosco Carneiro. 
Depois, quem vai falar é o secretário 
de Estado da Cultura, Lau Siqueira. Na 
ocasião, os convidados que desejarem 
realizar alguma pergunta deverão 
se inscrever uma hora antes do início 
da audiência e terão 3 minutos para 
explanar seus comentários.

Os requerimentos aprovados são 
pedidos de Audiências Públicas para 
discutir os seguintes assuntos: Plano 
Estadual de Política Cultural (4.174/16); 
Sistema do Patrimônio Cultural 
(4.175/16); alterações legislativas do or-
çamento em vigor (4.176/16); debate do 
orçamento da cultura para o próximo 
ano (4.177/16); Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil para o 
Estado (4.178/16); reforma do Fundo de 
Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos 
(4.179/16); lei do Conselho Estadual de 
Políticas Culturais (4.180/16); debate da 
lei Cultura Viva (4.181/16) e da Lei dos 
Mestres (4.182/16).

Secretário de Cultura da Paraíba, Lau Siqueira julga o momento como o inicio de uma nova fase

O autor e sua obra “Festim do poeta” que reúne 139 poemas e será lançada na noite de hoje

William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

a professora Vilani Sousa, do Departamento 
de Letras da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), que lhe distribuiu os poemas em quatro 
blocos temáticos. “Ela me devolveu os poemas 
distribuídos em quatro partes, e foi aí entendi 
que agora tinha um livro nas mãos, pois percebi 
que um livro é muito mais que um amontoado 
de poemas; que uma antologia é um conjunto 
organizado de poemas”, comentou.

Em linhas gerais, a primeira parte de 
“Festim de poeta” trata da linguagem poéti-
ca propriamente dita, com ênfase nos jogos 
de palavras, inclusive no aspecto lúdico das 
associações. A segunda e a terceira abordam 
questões relacionadas à memória e tempo, 
muito caras ao autor. A última reúne os 
poemas que não mantêm, necessariamen-
te, relações com as temáticas e estruturas 
comumente utilizadas pelo poeta.

Depois de organizado, Paulo mostrou o 
livro a outra amiga, Zuleide Duarte, que, de 
pronto, escreveu um texto sobre a obra, ime-
diatamente conduzido, pelo autor, para ser a 
apresentação “oficial” de “Festim de poeta”. De 
um modo geral, os poemas reunidos de Paulo 
têm como elementos temáticos e estruturan-
tes, conforme a análise do próprio poeta, certo 
coloquialismo e desobediência às normas 
cultas da língua, além de metalinguagem.

Vejamos um trecho da apresentação de 
Zuleide: “Os poemas de ‘Festim de poeta’ 
falam à emoção e ao intelecto, lembrando as 
coisas simples, convidando o leitor a par-
tilhar a solidão, o silêncio e a luta renhida 
que o poeta trava com a palavra, à moda do 
bardo Drummond, batalha reiniciada a cada 
dia, de uma guerra interminável plasmada 
em canções a um tempo suaves e contunden-
tes de um lirismo genuíno e cálido.”

“Tem o lugar comum, mas gosto de jo-
gar com aquilo que implica na possibilidade 
de construção de novas formas de dizer”, 
prosseguiu Paulo. Outro elemento muito 
forte é a recorrência à memória, à dimensão 
do tempo.“Eu acho que isso é uma coisa que 
me povoa muito, o tempo todo, na minha 
escrita, da mesma forma quea metapoesia, 
aquela coisa de pensar o fazer poético, acho 
que a primeira parte do livro trata muito 
disso”, completou.

“V



Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.726,10
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025705
Responsavel.: MARIA LEIDA DA COSTA LINHARES
CPF/CNPJ: 873063014-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$491,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025872
Responsavel.: MARIA LUIZA R F MACIEL TINTAS
CPF/CNPJ: 017960160/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.834,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026197
Responsavel.: MARIA RISOMAR NILO MALAQUIAS
CPF/CNPJ: 010045394-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 34,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025015
Responsavel. :  MARLI CANDIDO FRANCISCO 
80651941415
CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$618,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025584
Responsavel.: MED E CLIN COM REP E DIST DE 
MAT ME
CPF/CNPJ: 022583477/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$176,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025844
Responsavel.: MILLE ANNI DOS SANTOS LIMA ME
CPF/CNPJ: 013988363/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$999,69
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025932
Responsavel.: MILLE ANNI DOS SANTOS LIMA ME
CPF/CNPJ: 013988363/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$999,69
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025933
Responsavel.: MILLE ANNI DOS SANTOS LIMA ME
CPF/CNPJ: 013988363/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$999,69
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025934
Responsavel.: O MESTRE MATS CONSTR LTD
CPF/CNPJ: 000778553/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$8.698,35
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026106
Responsavel.: P & A COM DE PROD OPTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009461243/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$242,52
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025382
Responsavel.: PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ: 008841142/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.256,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025454
Responsavel.: PRISCILA NATECIA A S P DINIZ
CPF/CNPJ: 054557944-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$722,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024915
Responsavel.: TULIO VINICIUS GARCIA DANTAS
CPF/CNPJ: 013732394-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026247
Responsavel.: RENATO SILVA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 029827824-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$189,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026026
Responsavel.: TULIO VINICIUS GARCIA DANTAS
CPF/CNPJ: 013732394-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026248
Responsavel.: VIA SENSUAL C C E R O LTDA
CPF/CNPJ: 022956905/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.015,72
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025643
Responsavel.: WNN X DERMO COMERCIO DE 
COSMETICOS
CPF/CNPJ: 020983618/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025825
Responsavel.: WNN X DERMO COMERCIO DE 
COSMETICOS
CPF/CNPJ: 020983618/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025828

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,  05/05/2016
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.: ADALBERTO LUIZ TARGINO  ME
CPF/CNPJ: 007140182/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$874,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025891
Responsavel.: ALINE ALVES GUEDES DANTAS
CPF/CNPJ: 065066944-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 60,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025557
Responsavel.: CONDOMINIO MONTE OLIMPO
CPF/CNPJ: 003618439/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$139,30
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026491
Responsavel.: DANIEL VICTOR DA COSTA
CPF/CNPJ: 013025300/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$198,86
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024950
Responsavel.: FN COMERCIO DE LANCHES LTDA ME
CPF/CNPJ: 008275415/0003-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.495,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025337
Responsavel.: FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CPF/CNPJ: 007075412/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025826
Responsavel.: FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CPF/CNPJ: 007075412/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 96,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025831
Responsavel.: FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CPF/CNPJ: 007075412/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$199,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025847
Responsavel.: FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CPF/CNPJ: 007075412/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$234,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025850
Responsavel.: FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CPF/CNPJ: 007075412/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$323,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025861
Responsavel.: FLOR BERCARIO E ENSINO INFAN-
TIL LTD
CPF/CNPJ: 023645745/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.419,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026402
Responsavel.: HERIBERTO MARCIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 035427749/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025721
Responsavel.: IZA MONICA DA SILVA VIEIRA 88630404
CPF/CNPJ: 022273743/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.159,43
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026520
Responsavel.: JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 018283312/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$138,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024772
Responsavel.: KEMP CORREIA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 034600054-83
Titulo: DUP PRES SER IN  R$445,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025546
Responsavel.: L K L CONSTRUTORA E IMOBILIARIA 
LTD
CPF/CNPJ: 011055198/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025530
Responsavel.: L K L CONSTRUTORA E IMOBILIARIA 
LTD
CPF/CNPJ: 011055198/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$348,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025573
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.058,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025115
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.927,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025151
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02

CIANO CAB
CPF/CNPJ: 109968164-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.950,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024533
Responsavel.: PATRICIA MOREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ: 029604264-10
Titulo: CHEQUE R$1.210,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 
2010-9
Protocolo: 2016 - 024765
Responsavel.: RODRIGO FERRAZ COCA
CPF/CNPJ: 020493039/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.688,21
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026201
Responsavel.: RK REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 021045699/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  202,62
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 - 026554
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  870,00
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 - 026128
Responsavel.: TAMISA MEDEIROS MATOS CLIMACO
CPF/CNPJ: 375303644-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  638,06
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026540
Responsavel.: TAMISA MEDEIROS MATOS CLIMACO
CPF/CNPJ: 375303644-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  414,82
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026544
Responsavel.: VALDILEIA DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 060628164-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  252,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026537
Responsavel.: VERSATY COM. DE TINTAS E FERRA
CPF/CNPJ: 004078025/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  140,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025731

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

Joao Pessoa,  05/05/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ARINELSON DE SOUSA
CPF/CNPJ: 602117094-68
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  348,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025013
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA
CPF/CNPJ: 009024412/0002-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  195,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025750
Responsavel.: DEMOLINK LOCACAO DE MAQ E 
EQUIPAMEN
CPF/CNPJ: 015378395/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  867,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025314
Responsavel.: JOAO BATISTA FERREIRA-EPP
CPF/CNPJ: 010942456/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  444,15
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 - 025401
Responsavel.: JOSIVALDO DA SILVA ALMEIDA
CPF/CNPJ: 691454584-72
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  485,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025146
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.437,62
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 - 026136
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.800,04
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026137
Responsavel.: MARCELO POSSIDONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 069933604-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$99,27
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025970
Responsavel.: MARIA ELINETE NUNES DE MASCENA
CPF/CNPJ: 019283918/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  180,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025742
Responsavel.: NAILDA MUNIZ MEDEIROS DOMI-

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

CANORTE  COMPANHIA NORDESTINA DE ALIMENTOS – CNPJ. No. 10913796/0001-27  
ASSEMBLÉIA GARAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA – EDITAL DE  1ª. CONVOCAÇÃO

Fica convidados os Senhores Acionistas para se reunirem ás 10:00 (dez) horas, do dia 10 de 
Junho de 2016, em sua Sede Social na Rua Parque Solon de Lucena, 671, Centro, 58013-131 – 
João Pessoa, Paraíba, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: EXTRAORDINÁRIA 
- 1. Apreciação das demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro dos 
anos de 2000 até 2014. 2. Outros assuntos de interesse social. ORDINÁRIA – 1. Matéria de que 
trata o Artigo 132 da Lei 6.404/1976, referente ao exercício encerrado em 31.12.2015. AVISO AOS 
ACIONISTAS – Acham-se a disposição dos  Acionistas na sede social os documentos a que se 
refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, referentes aos exercícios mencionados. João Pessoa, 30 de 
Abril de 2016 – A Diretoria.

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 n.º 4058200.890627)
FINALIDADE: CITAÇÃO da Ré SIMONE DE MELO FRANCA, CPF: 056.527.294-22 nos termos 

do art. 701 do CPC, para pagar a dívida reclamada, no valor abaixo discriminado, no prazo de 15 
(quinze) dias, ou, querendo, oferecer embargos monitórios, nos próprios autos em epígrafe, inde-
pendente da segurança do juízo, contados do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias, constante 
do presente edital.

OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 33.191,84 (trinta e três mil, cento e noventa e um reais e 
oitenta e quatro centavos), mais juros, custas e demais acréscimos legais.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente o devedor, por se encontrar 
residindo em lugar incerto e não sabido, 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, mediante o qual fica citado o réu.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, na Secretaria da 
3ª Vara Federal, Seção Judiciária da Paraíba, localizada na Rua João Teixeira de Carvalho, 480, 
Conjunto Pedro Gondim, nesta Capital, CEP 58.031-220, com expediente das 09:00 às 18:00h, 
tel. (83)2108.4097 e e-mail: 3vara@jfpb.jus.br. Eu, Isabella Costa de Carvalho Lima, Técnica 
Judiciária, o digitei.

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRA-JUDICIAIS E INTIMAÇÃO
EXECUÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI 9.514/97

CHB – COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA, inscrita no CNPJ 10.694.628/0001-98, sito 
na Rua João Pessoa, nº 267, 5° andar, Centro, Natal RN, torna público que, venderá em Leilão 
Publico, conforme a Lei 9.514/97, pela maior oferta, no estado físico e de ocupação em que se 
encontra: a) UM (01) Lote de Terreno Próprio, sob o n°. 55, quadra 44, situado a Rua Otacílio 
Cunha, do Loteamento Mirante do Cabo Branco, no Portal do Sol, na cidade de João Pessoa/PB, 
medindo 12m,00 de largura na frente e nos fundos por 27m,00 de comprimento de ambos os lados, 
limitando-se pela frente e nos fundos com a VL-05; lado direito com o lote 67; lado esquerdo com o 
lote 43; e fundos com o lote 267, tudo conforme consta na matrícula n° 50.071 do 6º Serviço Notarial 
e 2º Registral da Comarca de João Pessoa/PB. Pelas partes ficou convencionado que integram a 
presente garantia todas as benfeitorias e edificações erguidas no terreno ora alienado fiduciariamente, 
tendo ainda sido acertado entre as partes, para fins de constituição da presente garantia e para 
efeitos de venda em público leilão, o imóvel aqui descrito e avaliado por R$ 252.000.00 (duzentos 
e cinqüenta e dois mil reais). OBS: No Imóvel identificado no item ‘‘a’’ acima está sendo edificado 
o empreendimento denominado Edifício Residencial Maanaim III conforme consta na matrícula n° 
50.071 do 6° Serviço Notarial e 2° Registral da Comarca de João Pessoa/PB. Para todos os fins de 
direito, ficou excluída da alienação fiduciária em garantia a futura unidade n° 102, não sendo essa 
referida unidade objeto da arrematação por meio do presente leilão extrajudicial. b) UM (01) LOTE 
DE TERRENO PRÓPRIO sob n°. 372, da quadra sob n° 443 do loteamento Cidade dos Colibris, 
na cidade de João Pessoa/PB, medindo 12m00 de largura da frente e nos fundos, por 30m00 de 
comprimento de cada lado, limitando-se ao Norte com a VL-30, ao Sul com lote n° 58, ao Leste 
com n° 384, e ao Oeste com o lote n° 360, todos da mesma quadra e loteamento e da vendedora, 
cadastrada na PMJP sob o n° 42.018.0376.0000.000, tudo conforme consta na matrícula n° 107.207 
do Serviço Notarial do 1° Ofício e Registral imobiliário da Zona Sul, João Pessoa/PB. Pelas partes 
ficou convencionado que integram a presente garantia todas as benfeitorias e edificações erguidas 
no terreno ora alienado fiduciariamente, tendo ainda sido acertado entre as partes, para fins de 
constituição da presente garantia e para efeitos de venda em público leilão, o imóvel aqui descrito e 
avaliado por R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais). VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS 
PARA FINS DE PÚBLICO LEILÃO: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Os imóveis acima 
identificados foram recebidos em garantia, no contrato de Alienação Fiduciária em conformidade 
com o INSTRUMENTO PARTICULAR COM FORÇA DE INSTRUMENTO PÚBLICO COM BASE 
NA LEI N. 9.514, N.º PJ-00142, com caráter de escritura pública, na forma do Art. 38, da Lei 9.524, 
devidamente registrado nos competentes Cartórios de Registro de Imóveis, 6° SERVIÇO NOTA-
RIAL E 2° REGISTRAL DA COMARCA DE JOÃO PESSOA/PB e no SERVIÇO NOTARIAL DO 1° 
OFÍCIO E REGISTRAL IMOBILIÁRIO DA ZONA SUL DE JOÃO PESSOA/PB, tendo convencionada 
garantia fiduciária dos imóveis pelo DEVEDOR/FIDUCIANTE: ELIASA CONSTRUÇÕES E LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.949.404/0001-02, estabelecida 
na Avenida José Firmino Ferreira, n°.580, sala 202, Água Fria, João Pessoa, Estado da Paraíba, 
CEP-58.065-012, naquele ato representada por Elias José Mariano, brasileiro, casado, mestre de 
obras, inscrito no CPF/MF sob o n.º 416.056.755-04, portador da Cédula de Identidade n.º 3.785.722 
SSP/BA, e Ana Maria Epifânio Mariano, brasileira, corretora de imóveis, portadora da cédula de 
Identidade n°1.216.484, 2ª via, SSP/PB, inscrita no CPF – MF 673.931.794-15, ambos residentes 
e domiciliados na Avenida Belo Horizonte, n°420, Planalto Boa Esperança, CEP-58.065-012, João 
Pessoa, Estado da Paraíba, os quais foram devidamente intimados. Os Leilões serão realizados na 
modalidade de LEILÃO ON-LINE através do site www.brbid.com e PRESENCIAL conduzidos pelo 
Leiloeiro Oficial MARCUS DANTAS NEPOMUCENO, Mat. JUCERN 059/94, na Av. Afonso Pena, 
1206, Tirol, Natal RN, CEP 59.020-265. Fone: (84) 9857 0001 - 9982 7483 - 3211-4310 – no dia: 
1º PÚBLICO LEILÃO – DIA 10 DE MAIO DE 2016 ÀS 08:30 (oito horas e trinta minutos), por valor 
igual ou superior a avaliação R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) de acordo com o inciso 
VI do artigo 24 e do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de Novembro de 1.997. E o 2º PÚBLICO LEILÃO:  
DIA 11 DE MAIO DE 2016, ÀS 08:30 (oito horas e trinta minutos), SE NECESSÁRIO FOR, por valor 
igual ou superior da dívida no valor de R$ 363.797,18 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e 
noventa e sete reais e dezoito centavos) referente as benfeitorias, despesas em geral, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, nos termos 
do § 2º do artigo 27 da Lei 9514/97. As despesas relativas à comissão do Leiloeiro no percentual 
de 5% (cinco por cento) para arrematação e 3% (três por cento) para adjudicação, sobre o valor de 
lanço, consoante preconiza o § único do artigo 24 do Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1932, 
inclusive registro, impostos e taxas correrão por conta do Arrematante e ou Adjudicante, devendo 
os mesmos ficarem cientes que serão os responsáveis pela desocupação do imóvel caso esteja 
ocupado. O imóvel será vendido no estado em que se encontra na condição “AD CORPUS”, não 
podendo o Arrematante e ou Adjudicante alegar desconhecimento dessas condições, características 
e estado de conservação. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante 
o presente, estará à disposição dos interessados, no escritório do Leiloeiro e ou através dos sites 
www.brbid.com e www.mnleilao.com.br. Ficam desde já intimados o(s) Devedor(es) Fiduciante(s), 
caso não sejam localizados. 

Natal (RN), 02 de maio de 2016
Marcus Dantas Nepomuceno – Leiloeiro Público Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
NOTIFICAÇÃO N.º 23/2016

Modalidade: Pregão Presencial n.º 04-073/2014
Processo Administrativo n.º 2013/067973
Assunto: Ciência de Decisão Administrativa decorrente de não cumprimento do contrato nº 

04-305/2014.
Sr(a) representante, 
Notificamos Vossa Senhoria acerca do teor da Decisão Administrativa (Portaria nº 020/2015, 

publicada no Semanário oficial nº 1501 pag. 009/20, João Pessoa, de 01 a 10 de Novembro de 
2015), Processo Administrativo nº 2015/076289-SEMUSB, na qual consta Sanção aplicada pelo 
Secretário de Segurança Urbana e Cidadania - SEMUSB, que declara a inidoneidade da empresa 
JMS COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI, CNPJ Nº 12.576.207/0001-98, conforme permissivo legal 
contido no inciso Iv, do art. 25, do Decreto Municipal nº 7364/2011.

 Salientamos que o Processo Administrativo em epígrafe se encontra na Secretaria de 
Administração - SEAD para vistas e adoção das medidas cabíveis.

João Pessoa, 04 de Maio de 2016
Atenciosamente,

Ricardo C. T. Damasceno
Chefe da GECON

Ao Sr. STENIO MAGNO GONÇALVES MAGALHÃES
JMS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 12.576.207/0001-98  
Rua Francisco Leocádio Coutinho, 201, Sala 211, Aeroclube – João Pessoa/PB, CEP: 58.036-

450, Telefone: (83) 3045.1278

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 0106/2015

EXTRATO DE 1° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais cento e vinte dias ao contrato original 0106/2015 

nos termos do art. 57, § 1º, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Fundo Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 (CONTRATAN-

TE) e LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 07.750.950/0001-82.
DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. Publique-

-se e Cumpra-se.
Sapé, 18 de Abril de 2016.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO
PREFEITO 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

(DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2016)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS 

DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.

CONTRATADOS:
S VELOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 08.808.826/0001-93
Valor: R$ 73.464,30 (setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos).
Período contratação: 03 (três) meses   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 24, Inciso IV e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 a Dispensa de 

Licitação nº 001/2016, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente de 
Licitação no dia 08 de abril de 2016. 

Pitimbu, PB – 08 de Abril de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito de Pitimbu - PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.03.011
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 005/2016, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 05 de Abril de 2016, o qual encontra-se em 
total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente 
licitação para as empresas: DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 
LTDA, CNPJ: 16.682.179/0001-44, nos itens 01, 04, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 27, 
28, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 70, 72, 74, 
75, 79, 81, 82, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 98, 101, 102, 104, 107, 109, 114, 116, 120, 122, 124, 129 e 
134, no valor de R$ 510.047,80 (quinhentos e dez mil, quarenta e sete reais e oitenta centavos) e 
SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 03.246.586/0001-01 
nos itens 02, 03, 06, 08, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 36, 37, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 54, 
55, 57, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 103, 
105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132 
e 133, no valor de R$ 686.931,00 (seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e trinta e um reais).

Pitimbu/PB, 06 de abril de 2016.
RIVISSON VINÍCIOS MENEZES DE SOUZA

Pregoeiro 
 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2016

A Prefeitura Municipal de Capim, CNPJ: 01.612.304/0001-72, através do seu Presidente, torna 
público que á Licitação na modalidade tomada de preço, do tipo menor preço global, objetivando 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE 
CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CAPIMque estava marcada paraàs08:00hs(horário 
local) do dia 13 de Maio de 2016, fica adiada para às 08:00(horário local) do dia 20 de Maio de 
2016. A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Capim, situada na Av. 
São Sebastião s/n- Centro, Capim-PB.Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, 
no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a partir da publicação deste aviso. 
Informações pelo Fone: (083) 3622-1085.

Capim, 04 de Maiode 2016
Álamo César Trajano Martins Júnior

Presidente da CPL-CAPIM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.02.002/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.02.002/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará às 11:00 horas                              do dia 19 
de maio de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL,                       tipo “MELHOR 
OFERTA”, tendo por OBJETO A VENDA DE PERCENTUAIS DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE 
PRECATÓRIOS JUDICIAIS Nº 130451 – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-5ª REGIÃO, DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA ARAÍBA, conforme especificações 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, 04 de maio de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIA 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL, CONSTRUÇÃO PESADA E DO IMOBILIARIO

Rua Cruz Cordeiro, 75 - Varadouro – João Pessoa – PB
CNPJ 09.249.236/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAGERAL EXTRAORDINARIA 
Ficam pelo presente edital convocados todos os colaboradores da obra Residencial Sesimbra da 

SC GLOBAL INVESTIMENTOS LTDA, a participarem da Assembleia Geral que será realizada no 
dia 10 de Maio do corrente ano às 07:00 horas, no canteiro da referida obrasitona Rua SantaSofia, 
Setor 50, Quadra 29, lote 150, Muçumagro, CEP 58066-124-João Pessoa/PB, com a presença de 
no mínimo um representante da categoria laboral, para tratar da seguinte pauta: 

• Substituição da cesta básica por alimentação pronta e 
• Ratificaçãoda sindicalização dos funcionários. 

João Pessoa, 4 de maiode 2015.
SC GLOBAL INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ 12.540.559/0001-93

• Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Mamanguape e Região, 
CNPJ: 00.074.440/0001-04, ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 
O Presidente desta entidade sindical, no uso de suas atribuições e em atendimento as normas 
estatutárias, CONVOCA todos os associados quites e no gozo de seus direitos sindicais, para 
Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada na sede do sindicato à rua  Severina R. de 
Souza, 203, sala 01, centro, Mamanguape.-PB, no dia 06/05/2016 as 17:00hs em 1ª convocação e 
as 19:00hs em 2ª convocação, para deliberar a seguinte ordem do dia: PLR DOS FUNCIONÁRIOS 
DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. Mamanguape-PB, 04 de Maio de 2016 - Elário 
Martins Tomaz - Presidente.

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade no Estado da Paraíba a 

se reunirem em ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS, em caráter permanente, a serem 
realizadas nos dias 24/05/2016 no SENAC em Campina Grande PB, à Avenida Manoel Tavares, 
nº 300, Alto Branco, às 19:30 horas e 23/05/2016, no Auditório do CRF/PB, à Rua Diogo Velho, 
06 – Centro, nesta Capital, as 19:00 horas. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 
1- Discussão e deliberação das cláusulas que comporão a Pauta de Reivindicações da categoria 
para celebração da Convenção Coletiva ou Instauração de Dissídio Coletivo, a vigorar a partir de 
01/07/2016 a 30/06/2017 entre o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Paraíba, de um lado, 
e do outro, Os Sindicatos do Comercio Varejista de Produtos Farmacêuticos de João Pessoa e da 
Paraíba e o Sindicato do Comercio Atacadista de Drogas e Medicamentos do Estado da Paraíba; 
2- Autorização da categoria para que o Sindicato promova negociação com os representantes dos 
empregadores ou instaurar Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 3-Outros 
informes. João Pessoa, 05 de Maio de 2016. Sérgio Luis Gomes da Silva. Presidente do SIFEP.

 
SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos bioquímicos e hospitalares em ati-
vidade no Estado da Paraíba a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, em 
caráter permanente, a ser realizada em 09/05/2016, no Auditório do CRF/PB, à Rua Diogo Velho, 
06 – Centro, nesta Capital, as 18:00 horas. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 
1- Discussão e deliberação das cláusulas que comporão a Pauta de Reivindicações da categoria 
para celebração da Convenção Coletiva ou Instauração de Dissídio Coletivo entre o Sindicato dos 
Farmacêuticos do Estado da Paraíba, de um lado, e do outro, SINDICATO DOS ESTABELECI-
MENTOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA; 2- Autorização da categoria 
para que o Sindicato promova negociação com os representantes dos empregadores ou instaurar 
Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 3-Outros informes. João Pessoa, 05 de 
Maio de 2016. Sérgio Luis Gomes da Silva. Presidente do SIFEP.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 - SRP – PROCESSO ADM Nº 2016.04.024

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS 
AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM.

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:
EMPRESA VENCEDORA: DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 
LTDA-ME - CNPJ: 16.682.179/0001-44
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. MARCAS UNIT. P. TOTAL 

1 SULFATO DE ATROPINA INJET., 
0,25MG/ML AMP 1350 ISOFARMA 0,86 R$      1.161,00 

3 CLORIDRATO DE AMIODARONA 
INJET. 50MG/ML - 3ML AMP 1800 HIPOLABOR 2,58 R$      4.644,00 

5 CLORETO DE SÓDIO 19,1% INJET. -
10ML AMP 700 ISOFARMA 0,52 R$        364,00 

6 CLORETO DE SÓDIO 20% INJET. -
10ML AMP 700 ISOFARMA 0,61 R$        427,00 

8 DEXAMETASONA INJET. 2MG/ML -
1ML AMP 9000 FARMACE 1,08 R$      9.720,00 

9 DEXAMETASONA INJET. 4MG/ML -
2,5ML AMP 20000 FARMACE 1,59 R$    31.800,00 

10 DIPIRONA INJET. 500MG/ML - 2ML AMP 50000 SANTISA 0,81 R$    40.500,00 
11 DOPAMINA INJET. 5MG/ML - 10ML AMP 900 HIPOLABOR 2,11 R$      1.899,00 

13 RANITIDINA 150MG/ML (AMPOLA 
COM 2ML) AMP 6000 TEUTO 1,04 R$      6.240,00 

15 HIDROCORTISONA 100MG INJET. -
2ML AMP 4500 TEUTO 6,18 R$    27.810,00 

16 HIDROCORTISONA 500MG INJET. -
2ML AMP 3000 TEUTO 13,69 R$    41.070,00 

17 DICLOFENACO DE SÓDIO INJET. -
3ML AMP 11000 FARMACE 1,47 R$    16.170,00 

19
TENOXICAM INJET. AMPOLA -
20MG/ML + SOLUÇÃO DILUENTE -
2ML 

AMP 950 CRISTALINA 7,89 R$      7.495,50 

20

BUTILBROMETO DE 
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 
INJET.- 4MG/ML DE BUTILBROMETO 
DE ESCOPOLAMINA E 500MG/ML 
DIPIRONA - 5ML 

AMP 18000 FARMACE 3,01 R$    54.180,00 

21 AMINOFILINA INJET. 24MG/ML -
10ML AMP 4000 HIPOLABOR 1,27 R$      5.080,00 

25 SULFATO DE GENTAMICINA 80MG 
INJET. -1ML AMP 1100 HYPOFARMA 0,99 R$      1.089,00 

26 VITAMINA C INJETÁVEL. - 5ML AMP 6000 FARMACE 1,06 R$      6.360,00 
28 SORO GLICOSADO 500ML UND 14000 FARMACE 5,42 R$    75.880,00 
29 SORO RINGER LACTADO 500ML UND 13000 HALEXISTAR 5,66 R$    73.580,00 
30 SORO FISIOLÓGICO 500ML UND 16000 FARMACE 4,70 R$    75.200,00 

31 CLORETO DE POTÁSSIO INJET. -
19,1% (2,56 MEQ/ML) AMP 500 ISOFARMA 0,39 R$        195,00 

32 VITAMINA K - 20ML AMP 4500 CRISTALIA 2,37 R$    10.665,00 

33 CLORIDRATO DE NORADRENALINA 
1MG/ML AMPOLA COM 4ML AMP 900 HIPOLABOR 9,59 R$      8.631,00 

34 CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 
50MG/ML - 5ML AMP 450 U. QUIMICA 1,87 R$        841,50 

VALOR TOTAL R$  501.002,00 

EMPRESA VENCEDORA: KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 11.475.796/0001-55
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. MARCAS UNIT. P. TOTAL

2 ADRENALINA INJET. 1MG/ML - 1ML AMP 1800 ISOFARMA 5,24 R$    9.432,00 

4 ACIDO TRANEXAMICO (TRANSAMIM) 
INJET. 50MG/ML - 1ML AMP 1100 HIPOLABOR 3,28 R$    3.608,00 

7 COMPLEXO B INJET. - 2ML AMP 4500 HYPOFARMA 1,39 R$    6.255,00 

12 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 
INJET. 5,26MG/ML - 2ML AMP 9000 ISOFARMA 0,41 R$    3.690,00 

14 PROMETAZINA INJET. 50MG/ML - 2ML AMP 6000 SANVAL 2,60 R$  15.600,00 

18 DICLOFENACO DE POTÁSSIO INJET. 
75 MG/3ML - 3ML AMP 2100 TEUTO 1,42 R$    2.982,00 

22 DESLANOSIDEO INJET. 0,4 MG/2 ML AMP 500 U. QUIMICA 2,64 R$    1.320,00 

23 CLORIDRATO DE ETILEFRINA INJET. 
10 MG/1ML - 1ML AMP 700 U. QUIMICA 1,77 R$    1.239,00 

24 SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 
INJET. -1ML AMP 1100 SANTISA 0,87 R$       957,00 

27 GLICOSE 50% INJET. 10ML AMP 1200 SAMTEC 0,39 R$       468,00 

35 ESCOPOLAMINA INJETÁVEL 
20MG/ML AMPOLA COM 1ML AMP 2100 U. QUIMICA 1,60 R$    3.360,00 

VALOR TOTAL R$  48.911,00

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

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

Gurinhém, 04 de Maio de 2016.
Município de Gurinhém

TARCISIO SAULO DE PAIVA - PREFEITO                              
CONTRATANTE

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2016 - SRP, feito pelo 
Pregoeiro Oficial, através do Laudo expedido em  02 de Maio de 2016 e de conformidade com a Lei nº 
8666/93, republicada em 06/07/94 e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Lei complementar n.º 123/2006 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEICAMENTOS DO 

NORDESTE LTDA-ME, foi vencedora dos itens: 01, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, com o valor total de R$ 501.002,00 (quinhentos e um mil e dois 
reais) e a empresa KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP foi vencedora dos 
itens: 02, 04, 07, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 27 e 35 com o valor total de R$ 48.911,00 (quarenta e oito mil 
novecentos e onze reais) pelas razões expostas no referido Laudo.

Gurinhém - PB, 04 de Maio de 2016.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGAO PRESENCIAL 

N.º 006/2016 - SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para as Empresas: DISMENE 
DISTRIBUIDORA DE MEICAMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME, foi vencedora dos itens: 01, 03, 
05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, com o valor total 
de R$ 501.002,00 (quinhentos e um mil e dois reais) e a empresa KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA-EPP foi vencedora dos itens: 02, 04, 07, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 27 e 35 com 
o valor total de R$ 48.911,00 (quarenta e oito mil novecentos e onze reais).

Gurinhém - PB, 04 de Maio de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.008/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.14.008/2016
AVISO DE ADIAMENTO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, torna público, para conhecimentos dos 

interessados o adiamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.008/2016, do tipo “MELHOR OFERTA”, 
tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, PARA ATENDER A SECRETARIA 
DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRAN-
DE, ESTADO DA PARAÍBA, SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, do dia 12 de maio de 2016 para 
ocorrer às 10:00 horas do dia 23 de maio de 2016, tendo em vista alterações no Edital. O novo Edital 
está à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação na Rua Dr. João Moura, 
Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.  

Campina Grande, 04 de maio de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG
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ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2.08.001/2016/SECOB/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 2.08.008/2015/SECOB/PMCG DO CONTRATO DE Nº 

2.08.008/2015/SECOB/PMCG. PARTES: SECOB/IMPRENSA NACIONAL. OBJETO CONTRATUAL: 
CONTRATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL 
DA UNIÃO. FUNDAMENTAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 2.08.002/2015/CSL/SECOB/PMCG, LEI Nº 
8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGAMÁTICA: 04 122 2001 2091(AÇÕES ADMINISTRATI-
VAS DA SECOB). ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE DE RECURSOS: 000. RESERVA 
ORÇAMENTÁRIA: 2480. ASSINAM: ANDRÉ A GRA GOMES DE LIRA E JORGE LUIZ ALENCAR 
GUERRA. VALOR DO ADITIVO: R$ 1.750,00 (UM  MIL, SESSENTOS E CINQUENTA REAIS). DATA 
DE ASSINATURA: 07/03/2016. 

ANDRÉ  AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 5/00016/2016
Nº. CONTRATO 00038/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - CNPJ Nº 12.710.916/0001-14.
Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente, atendendo ao recurso nº 

08889.826000/1120-01 do Ministério da Saúde, no município de Pedra Branca-PB.
Valor: R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais).
Data do Contrato: 04 de Maio de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 5/00017/2016
Nº. CONTRATO 00040/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME - CNPJ Nº 10.719.048/0001-08.
Objeto: Aquisição de equipamento, material permanente e um veículo 0km, atendendo ao recurso 

nº 12051.399000/1130-03 do Ministério da Saúde.
Valor: R$ 8.350,00 (oito mil e trezentos e cinquenta reais).
Data do Contrato: 04 de Maio de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 5/00017/2016
Nº. CONTRATO 00040/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME - CNPJ Nº 10.719.048/0001-08.
Objeto: Aquisição de equipamento, material permanente e um veículo 0km, atendendo ao recurso 

nº 12051.399000/1130-03 do Ministério da Saúde.
Valor: R$ 8.350,00 (oito mil e trezentos e cinquenta reais).
Data do Contrato: 04 de Maio de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.08.006/2016/CSL/SECOB/PMCG. PARTES: 
SECOB/LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, COMPREENDENDO OPERAÇÃO, MANUTEN-
ÇÃO, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E O APOIO TÉCNICO AD-
MINISTRATIVO. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES. VALOR GLOBAL: R$ 
3.412.956,72 ( TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E DOZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS 
REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).,FUNDAMENTAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº  2.08.008/2015/
CSL/SECOB/PMCG. LEI 8666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15 451 
1029 2087: ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE:000.SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES 
DE LIRA E MARIA JOSE DA SILVA SOUZA.DATA DE ASSINATURA: 03/05/2016.

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 005/2016, feito pelo Pregoeiro e Equi-

pe de Apoio, através do relatório apresentado em 06 de abril de 2016, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 005/2016, realizado pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 06 de abril de 2016, o qual encontra-se em total con-
formidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente licitação 
para as empresas: DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA, CNPJ: 
16.682.179/0001-44, nos itens 01, 04, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 
34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 70, 72, 74, 75, 79, 81, 82, 86, 
87, 89, 91, 93, 95, 98, 101, 102, 104, 107, 109, 114, 116, 120, 122, 124, 129 e 134, no valor de R$ 
510.047,80 (quinhentos e dez mil, quarenta e sete reais e oitenta centavos) e SUFRAMED COMÉRCIO 
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 03.246.586/0001-01 nos itens 02, 03, 06, 08, 10, 
12, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 36, 37, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 54, 55, 57, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 
71, 73, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 
113, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132 e 133, no valor de R$ 686.931,00 
(seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e trinta e um reais).

Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 06 de abril de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2016.
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, às 16h15min, do dia 18 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de médico(s) para 
consultas em diversas especialidades a serem realizados na Policlínica Augusto de Almeida – Gua-
rabira/PB, como também realização de exames diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada 
do Edital: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 04 de Maio de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016

CONTRATO Nº  - Contratado(a): Joarez Souza do O - ME. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado 
de fogos de artifícios diversos. Valor Contratado: R$ 45.100,00.  Recursos: Próprio. Classificação: 
Diversas Secretarias- Material de Consumo. Vigência: 28/04/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 28 de abril de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para fornecimento de 
Móveis e Equipamentos Médicos Hospitalares para uso das diversas Unidades Básicas de Saúde do 
Município de Natuba. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com
Natuba - PB, 03 de Maio de 2016

ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
TIPO MAIOR OFERTA

O Município de Picuí, torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, 
sediada na Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 10:00 horas 
do dia 06 de Junho de 2016, licitação na modalidade Concorrência Pública, para: ALIENAÇÃO DO 
BEM PÚBLICO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, LOCALIZADO NA RUA CORONEL 
MANOEL LUCAS, DO TIPO MAIOR OFERTA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.588/2014. 

Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Informações poderão ser obtidas no endereço supracitado no horário das 07:00 as 13:00 horas 

dos dias úteis, através do telefone: (083) 3371-2126 ou pelo E-mail: pmp.cpl@gmail.com. O edital 
encontra-se disponível para download no portal: www.picui.pb.gov.br/licitações.

Picuí - PB, 02 de Maio de 2016
SEVERINO MARÇAL JUNIOR

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO ELETRÔNICO N408/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual e Decreto 
nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico através do site: http://www.licitacoes-e.com.br, no dia 18/05/2016 
às 09h (nove horas - horário de Brasília) para:

Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento 
de viagens, destinado a Diversos Orgãos, conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h e 30mim às 16h e 30mim, situada 
a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-governadora - Jaguaribe, telefone (083) 
3218-4588 e no site. www.centraldecompras.pb.gov.br.

REG. CGE Nº  16-00309-6
João Pessoa, 04 de maio  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
COMUNICADO DO PREGÃO 402/2015

PROCESSO Nº 27.000.004685.2015
Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº402/2015         (aquisição 

de material permanente), destinado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH, 
modalidade Pregão Presencial, fica marcado para o dia 25/05/2016 ás 09h, Informamos que o novo 
Edital está disponível no site. www.centraldecompras.pb.gov.br

REG CGE: 16-00209-8
João Pessoa, 04 de maio  de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N051/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 19/05/2016 às 13h e 30mim para:

Aquisição de equipamentos para oficina de encadernação, destinado a Fundação Centro Inte-
grado de Apoio ao Portador de Deficiência - FUNAD, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00311-9
João Pessoa, 04 de maio de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N061/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 19/05/2016 às 09h  para:

Aquisição de gêneros alimentícios, destinado a Secretaria de Estado da Administração Peniten-
ciaria - SEAP, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00312-7
João Pessoa, 04 de maio de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N069/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 23/05/2016 às 09h  para:

Registro de preços para aquisição de ração canina, destinado a Policia Militar do Estado da 
Paraíba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00299-0
João Pessoa, 04 de maio de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N055/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 24/05/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de gases medicinais, destinado ao Hospital de Emergência 
e Trauma de Campina Grande - HRETCG, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00303-6
João Pessoa, 04 de maio de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para o fornecimento de leite inatura, conforme proposta de preços e 
especificações da Chamada Pública nº 00001/2016.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO:  JOSE LOPES DE OLIVEIRA.
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, conforme Item 06 (leite inatura) da proposta de preços.
VALOR GLOBAL R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).
PRAZO:  31.12.2016.

Ibiara  - PB, 04 de Maio de  2016
Pedro Feitoza Leite

 Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para o fornecimento de pimentão, banana, batata doce e coentro, 
conforme proposta de preços e especificações da Chamada Pública nº 00001/2016.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO:  FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO.
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, confome Itens 01, 03, 04 e 05 (pimentão, banana, batata doce e coentro) da proposta de 
preços.

VALOR GLOBAL R$ 12.275,00 (doze mil e duzentos e setenta e cinco reais).
PRAZO:  31.12.2016.

Ibiara  - PB, 04 de Maio de  2016
Pedro Feitoza Leite

 Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para o fornecimento cocada, conforme proposta de preços e espe-
cificações da Chamada Pública nº 00001/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA:  JOSE DE SOUSA GALDINO.
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, conforme item 08 (goiaba) da proposta de preços.
VALOR GLOBAL R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
PRAZO:  31.12.2016.

Ibiara  - PB, 04 de Maio de  2016
Pedro Feitoza Leite

 Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para o fornecimento de arroz vermelho, conforme proposta de preços 
e especificações da Chamada Pública nº 00001/2016.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO:  MIOZES SIMÃO DE LIMA.
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, conforme Item 02 (arroz vermelho) da proposta de preços.
VALOR GLOBAL R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
PRAZO:  31.12.2016.

Ibiara  - PB, 04 de Maio de  2016
Pedro Feitoza Leite

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Material Hospitalar para atender a Secretaria de Saúde de Poço 

Dantas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2016.
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 00024/2016 - 08.04.16 - DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-

PAMENTOS LTDA - R$ 57.983,60
CT Nº 00025/2016 - 08.04.16 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FAR-

MACEUTICOS - R$ 86.056,60 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Material Odontológico para atender as necessidades da Secretária de 

Saúde de Poço Dantas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2016.
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 00026/2016 - 08.04.16 - DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-

PAMENTOS LTDA - R$ 104.763,19 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
OBJETO: Contratação de empresa para execução de melhoria de 17 unidades habitacionais 

para o controle da Doença de Chagas no Município de Poço Dantas-PB.
LICITANTES HABILITADOS:
- A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- COVALE CONSTRUÇÕES LTDA.
LICITANTE INABILITADO:
- RIO GRANDE CONSTRUÇÕES LTDA.
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 
13/05/2016, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro 
- Poço Dantas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 04 de Maio de 2016

JONAS IZIDRO DA SILVA
Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: Aquisição de Material 
Hospitalar para atender a Secretaria de Saúde de Poço Dantas-PB; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 57.983,60; PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
FARMACEUTICOS - R$ 86.056,60.

Poço Dantas - PB, 08 de Abril de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: Aquisição de 
Material Odontológico para atender as necessidades da Secretária de Saúde de Poço Dantas-PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIMEDONT DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 104.763,19.

Poço Dantas - PB, 08 de Abril de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

A Prefeitura de Assunção/PB, através de seu Presidente da CPL, torna público para os inte-
ressados o resultado do julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços Nº 001/2016. 
PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS: Girleudo Feitosa da Silva Lima-EPP (R$ 74.966,58), Motivo: 
Item 11.1.1 letra “g” (Não apresentou a composição de custo) e item 11.1.1 letra “o” (Não apresentou 
a composição de custo), e Bruno Tavares Agra Eireli-ME (R$ 68.023,33) Motivo: Item 11.1.1 letra 
“f” (Não apresentou uma cópia da planilha em CD); Item 11.1.1 letra “g” (Não apresentou a com-
posição de custo) e item 11.1.1 letra “o” (Não apresentou a composição de custo). PROPOSTAS 
CLASSIFICADAS: 1º Lugar: Construtora Arara Ltda-ME (R$ 72.499,17), e em 2º Lugar: Costa Lira 
Serviços e Transportes Ltda-EPP (R$ 75.224,48).

Assunção/PB, 26 de abril de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 031/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de material de construção, hidráulico e ferragens em geral, 

destinados a todas as secretarias do município, conforme especificações no edital e seus anexos. 
ABERTURA: 18 de maio de 2016 as 13:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

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

Mãe D’água - PB, 04 de maio  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00028/2016, para o dia 12 de 

Maio de 2016 às 14:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Joaquim Cavalcante 
de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM

Remigio - PB, 04 de Maio de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 25 de Maio de 2016, 
chamada publica para: COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 
CONFORME LEI 11.947/2009 DE 16 DE JULHO DE 2009, E A RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38/2009 e 
26/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Paulista - PB, 04 de Maio de 2016
MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 67/2016

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria da Administração, no uso de 
suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, de acordo com o anexo I, 
do cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, selecionados por ordem de classificação 
no Concurso Publico Edital nº 01 de 08 de novembro de 2013, homologado através da portaria nº 
229/2014, para posse do referido cargo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste 
Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico do Município) com o que segue:

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, 

Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização da 
inspeção médica/exame médico pré-admissional e investidura no cargo público, munido dos resulta-
dos dos exames abaixo relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;

* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 
oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
ou Especialista deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração 
- SEAD, situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Mu-
nicipal – CAM, telefone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura 
no cargo público, munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há 
seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o can-
didato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado 
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assi-
nadas no ato da posse;

q) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a 
natureza do vinculo e carga horária. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Anexo I, Edital de Convocação nº 67 - 2016 - SEDEC  
CARGO - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I   
Ordem  Portaria Inscrição  Nome Classificação 
1 259 384051119 LIA RAQUEL SAMPAIO MEDEIROS 491
2 260 384057746 MARIA LEANDRA DE SIQUEIRA FERREIRA 492
3 261 384003501 LINDINALVA DA SILVA FERNANDES 493
4 262 384031561 JACI FIALHO DE MACEDO AZEVEDO 494
5 263 384029603 NAAN PEDROSA GOMES DA SILVA 495
6 264 384014640 EDNA DA SILVA NASCIMENTO 496
7 265 384058376 ELIANE BARBOSA DOS SANTOS 497
8 266 384012777 MARIANA VIRGINIA GOES DOS SANTOS 498
9 267 384031303 AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS 499
10 268 384011122 SABRINA KELLY VASCONCELOS FLORENCIO 500
11 269 384024450 DORALICE CAETANO CÉSAR CAVALCANTI 501

João Pessoa, 19 de abril de 2016 
Roberto Wagner  Mariz Queiroga 

Secretário da Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE ADVERTÊNCIA
À empresa:
CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.515.252/0001-93 situada na Rua 

Presidente João Pessoa nº 400 - Centro - Campina Grande - PB.
    Fica a empresa supra citada ADVERTIDA por não atender ao subitens 15.1  15.2 e item 17 

do edital referente ao Pregão Presencial 019/2016 que tem como objeto a contratação de empresa 
para fornecimento parcelado de Material de construção para atender as necessidades de todas as 
secretarias do Município de Patos PB. Em especial por não atender ao iten cláusula oitava subitem 
8.1 e cláusula décima primeira do Contrato PMP nº 139/2016.

    A empresa terá o prazo de 05 (cinco) dia uteis, conforme § 2º, art 87 da Lei 8.666/93, para 
apresentar a defesa prévia. Caso não ocorra a defesa por parte do interessado será determinado a 
imediata abertura de processo administrativo para fins de rescisão de contrato e eventual punição.

    Maiores e melhores informações: na Gerencia de Licitação localizada a rua Horácio Nóbrega, 
sn – 1º andar – Belo Horizonte – Patos - PB, no Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins, 
em todos os dias úteis, no horário de 8:00 ás 12:00h. Contato 0(xx) 83-3423-3612   -  ramal 212.

Patos – PB, em 28 de abril de 2016.
FRANCISCA GOMES DE ARAÚJO MOTA

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

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

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

CONTRUTORA E LOCADOURA DE MAQUINA; CNPJ: 17.278.993/0001-60;CONSTRUTORA 
F.S. EMPREENDIMENTOS LTDA; CNPJ: 17.615.353/0001-07;CONSTRUTORA J.GALDINO 
EIRELLI-EPP CNPJ: 20.227.311/0001-03;VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-EPP 
CNPJ: 02.750.635/0001-31;SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA; CNPJ: 
03.446.956/0001-00;Constatado a inabilitação de todos os concorrentes do processo de licitação, 
Tomada de Preços 003/2016,  já transcorrido o prazo dos 08 oito  dias uteis , conforme os termos 
do  § 3º Art. 48, da Lei 8.666/9 devido a um problema na publicação anterior .fica marcado o dia 10 
de maio de 2016 as 08:30  a reunião para que os licitantes apresentem novos documentados de 
habilitação “escoimados” dos vícios detectados causadores da inabilitação, na sala da CPL, no prédio 
da Prefeitura Municipal de Malta. Os autos do processo encontra-se a disposição dos interessados 
em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas no prédio da prefeitura.

MALTA – PB 03 DE  MAIO DE 2016
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA            

PRESIDENTE CPL/PMM



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 13:00 horas do dia 17 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa, visando o 
fornecimento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios, destinados à diversas Secretarias do 
Município de Natuba. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3397-1042.Email: natubalicitacao@gmail.com
Natuba - PB, 04 de Maio de 2016

ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos Diversos, destinados às demais atividades dos 

programas da secretaria de saúde do município.
DATA REUNIÃO: 18 de Maio de 2016, ÁS 08:30 HORAS
INFORMAÇÕES: EM TODOS OS DIAS ÚTEIS, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS 08:00 

ÁS 12:00 HORAS NA SALA DA CPL, Á RUA MANOEL DANTAS, Nº 279, CENTRO, SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL.

VÁRZEA-PB, 04 de Maio de 2016.    
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

PREGOEIRO OFICIAL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

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

João Vicente de Almeida, S/N - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 14:30 horas do dia 18 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos 
e Materiais Permanentes destinado a diversas secretarias no Município de Marizópolis. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
058/2004. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Marizopolis - PB, 04 de Maio de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Locação de veículo 
destinado aos serviços da Câmara Municipal de Bananeiras-PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: LEONARDO KILNER DA SILVA - ME - R$ 16.200,00.

Bananeiras - PB, 07 de Abril de 2016
AUGUSTO CARLOS BEZERRA DE ARAGÃO FILHO

Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de veículo destinado aos serviços da Câmara Municipal de Bananeiras-PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recur-
sos Próprios da Câmara Municipal de Bananeiras 0.01.00 CÂMARA MUNICIPAL - 01.031.2001.1002 - 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - P. JURÍDICA VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES 
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00015/2016 - 07.04.16 - LEONARDO 
KILNER DA SILVA - ME - R$ 16.200,00

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para locação e licença de usos de software; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: IMPORT INFORMÁTICA LTDA - ME - R$ 13.770,00.

Bananeiras - PB, 07 de Abril de 2016
AUGUSTO CARLOS BEZERRA DE ARAGÃO FILHO

Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação e licença de usos de software. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recur-
sos Próprios da Câmara Municipal de Bananeiras 0.01.00 CÂMARA MUNICIPAL - 01.031.2001.1002 - 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - P. JURÍDICA VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES 
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00016/2016 - 07.04.16 - IMPORT 
INFORMÁTICA LTDA - ME - R$ 13.770,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
combustível (gasolina comum); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação 
Deserta.

Bananeiras - PB, 07 de Abril de 2016
AUGUSTO CARLOS BEZERRA DE ARAGÃO FILHO

Presidente

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00003/2016.  OBJETO: Aquisição parcelada de combustível 

(gasolina comum). ABERTURA: 05/04/2016 as 13:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. 
AUGUSTO CARLOS BEZERRA DE ARAGÃO FILHO.  Presidente. DATA: 07/04/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços de agendamento de consultas, exames e acompanhamento 

a enfermos na cidade de Campina Grande PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS - ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.36 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e  MARIA DO SOCORRO 

ROCHA CABRAL - R$ 7.600,00.
Água Branca - PB, 03 de Maio de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL
CPF nº 373.836.804-30

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de assessoria 

técnica administrativa no levantamento, avaliação patrimonial com tombamento de bens móveis, 
imóveis, veículos e máquinas do município de Água Branca/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - MANU-

TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - 3390.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: ITS SERVIÇOS DE CON-

TROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA - R$ 12.000,00
Água Branca - PB, 03 de Maio de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA
CNPJ nº 10.580.684/0001-00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços para elaboração de Planos de trabalhos e assessoria e 

acompanhamento de projetos junto aos Ministérios e secretárias de Estado, em todos os pleitos e 
em órgão público para o Município de Água Branca/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - MANUTEN-

ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - CATEGORIA ECONÔMICA: 
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: - MACIANA DE AZEVEDO 

MAIA - ME - R$ 14.400,00
Água Branca - PB, 03 de Maio de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

CONTRATANTE
MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME

Maciana de Azevedo Maia
CPF: 032.102.874-06

CONTRATADA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Hortifruti destinados a Secretaria de Ação Social e Educação do muni-

cípio de Água Branca/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE ALIMENTA-

ÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA 
- FNDE; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNADAMENTAL - FNDE - ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA - FNDE; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE; MA-
NUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - 07.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E 
TURISMO - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNAS - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: JOÃO PAULO ALVES DE 

OLIVEIRA - R$ 108.686,50.
Água Branca - PB, 03 de Maio de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

Contratante
JOÃO PAULO ALVES DE OLIVEIRA

CPF: 058.061.404-23
Contratado

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Veículos tipo Van para transporte de pessoas doentes para a realização 

de tratamento médico fora do munic.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 06.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS - 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA FÍSICA - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e:  AURINEI FIRMINO BATISTA 

- R$ 8.480,00;  JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA - R$ 40.000,00.
Água Branca - PB, 03 de Maio de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

AURINEI FIRMINO BATISTA
CPF nº 475.550.334-53

JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA
CPF nº 018.475.994-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITACÃO

Concorrência Pública 001/2016
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 

Portaria nº 985/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento 
a Lei 8.666/93, que a empresa HABILITADA foi: COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 73.041.188/0001-90, sendo que o envelope da proposta foi aberta com 
preço inferior ao previsto no certame, contudo, os valores individuais dos itens não condiziam com 
o valor final da proposta, tal falha é evidente e grosseira, mas passível de correção, uma vez que, 
o que vale de fato é o valor final da proposta, desta feita, por primazia do Princípio do Interesse 
Público e consideram que houve apena um único participante foi concedido o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para empresa apresentar planilha corrigida, e só então poderá ser considerada vencedora.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo 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 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 28 de abril de 2016.
Meryelle D’Medeiros Batista

Presidente da CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

EXTRATO DO CONTRATO
Nº 016/2016
DISPENSA N.º 001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COM-

BUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATADO: S VELOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 08.808.826/0001-93
PRAZO: 09/07/2016
VALOR TOTAL: R$ 73.464,30 (setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e 

trinta centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02010.04.122.2039.2528 - MANUTEN-

ÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 02010.24.131.2039.2429 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVID. DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - 02.020-SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - 02020.04.122.2036.2526 - MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - 02.030-SECRETARIA DE FINANÇAS - 02030.04.123.2038.2527 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS - 02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA - 02040.12.122.2047.2462 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA - 02040.12.361.2046.2458 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA-QSE - 02040.12.361.2046.2523 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA – MDE - 02040.12.361.2047.2465 - MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPOR-
TE ESCOLAR-PNATE - 02040.12.361.2047.2469 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO-ESC0LA INTEGR - 02040.12.364.2047.2467 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 
UNIVERSITÁRIO - 02040.12.364.2047.2545 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO 
DA UAB/UFPB - 02040.12.366.2047.2543 - MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 
02040.13.392.2040.2435 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA - 02.050-SECRETARIA 
DE SAÚDE-FMS - 02050.10.301.2042.2437 - MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE 
SAÚDE(F.M.S.) - 02050.10.301.2043.2446 - MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS 
À SAUDE - 02050.10.302.2048.2473 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU(F.M.S.) 
- 02050.10.302.2048.2544 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) - 
02.060-SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02060.08.243.2049.2479 - MA-
NUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS - 02060.08.244.2044.2447 - MANUT.
ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF - 02060.08.244.2044.2449 - MANUT.
ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS - 02060.08.244.2045.2450 - MANT.
ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - 02060.08.244.2045.2452 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS - 02060.08.244.2045.2534 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD - 02.070-SECRETARIA DE OBRAS E 
SERVIÇOS - 02070.15.452.2023.2498 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 
- 02070.15.784.2019.2486 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS 
- 02.090-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - 02090.23.122.2027.2035 - MANUT. 
DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE - 02.160-SECRETARIA DE AGRICULTURA – 
SEAGR - 02160.20.122.2020.2487 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA 
- 02.180-SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - 02180.27.812.2028.2518 - MANUT.
ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO.

Pitimbu, 08 de abril de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10h30min do dia 14 de Abril 

de 2016, destinada ao recebimento dos envelopes relativos ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que 
objetiva: Contratação de pessoa Física ou Jurídica, para prestação de serviços na área de engenharia 
civil, na elaboração de Projetos e fiscalização de obras pertencentes ao município. Justificativa: De-
claramos e informamos a quem possa interessar que o Pregão Presencial 012/2016, foi devidamente 
cancelado na imprensa oficial, tendo como justificativa a publicação e realização de outro certame 
para alteração do instrumento convocatório. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. 

Baia da Traição - PB, 14 de Abril de 2016
FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016.
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 14h00min, do dia 18 de maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
materiais permanentes como eletrodomésticos e eletrônicos diversos para melhor atender as neces-
sidades da Administração Municipal. 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. Horário de expediente: 14h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 04 de Maio de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2016

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 14h00min, do dia 20 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
Móveis diversos para o melhor funcionamento das atividades Administrativas Municipal. 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 su-
pracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 04 de Maio de 2016.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2016.

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 15h00min, do dia 24 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços em limpeza de fossas e outros serviços conforme termo de 
referência. 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, 04 de Maio de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL 

CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2016
A Prefeitura Municipal de Olho D´agua, Estado da Paraíba, pesssoa juridica de direito público, 

com sede à Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, através da Comissão Permanente de Licitação, 
considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD n° 04/2015, vem 
realizar Chamada Pública nº 00002/2016, para aquisição de gêneros da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, que será realizada no dia 20 de maio de 2016, às 16:00 horas, na 
Sala da Comissão de Licitação. Demais esclarecimentos na Sala de Licitações ou pelo telefone 
083-3483-1003. 

Olho D´agua - PB,  04 de Maio de 2016.
Daniela Iria Adjuto de Almeida

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 12 de Maio 

de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00028/2016, que 
objetiva: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no 
horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Manoel Henriques, 
84 - Centro - Esperança - PB. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 04 de Maio de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira 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 06.950/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.043/2016
DATA DE ABERTURA: 17/05/2016 – ÀS: 08: 30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

ÓRTESES E PRÓTESES.
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 628311. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo 
e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ ORDINÁRIOS. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 
5.716/2006, 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 04 de maio de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00002/2016, do tipo menor preço por item, para aquisição de medicamentos, cuja 
abertura será no dia 20.05.2016 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Fausto de Almeida Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado,  no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água-PB,  04 de Maio de 2016.
Daniela Iria Adjuto de Almeida 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00003/2016, do tipo menor preço por item, para aquisição de material médico, cuja 
abertura será no dia 20.05.2016 às 11:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Fausto de Almeida Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado,  no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água-PB,  04 de Maio de 2016.
Daniela Iria Adjuto de Almeida 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00004/2016, do tipo menor preço por item, prestação de serviços para transporte 
de estudantes e outros veículos, cuja abertura será no dia 20.05.2016 às 14:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa,  s/nº, Centro  Olho D`água - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB,  04  de Maio de 2016
Daniela Iria Adjuto de Almeida 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Serviços de refeições com entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

E PLANEJAMENTO - 04.122.0210.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO - 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - 
12.361.1880.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-
CÍPIO - 06.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 15.451.0210.2024 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 07.00 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE - 10.302.4280.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.00 
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.4860.2036 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICÍPIO - 3390.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO - 3390.36.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 3390.39.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00034/2016 - 04.05.16 - EDSON 

JOSÉ DA SILVA - R$ 42.000,00 - CT Nº 00043/2016 - 04.05.16 - ELDERSON JOSÉ BORGES DE 
LIMA - R$ 30.000,00 - CT Nº 00044/2016 - 04.05.16 - IGOR MATIAS DE LIMA - R$ 18.000,00 - CT 
Nº 00045/2016 - 04.05.16 - TERCO ANDRÉ CRUZ - R$ 84.000,00.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material de construção.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA E ESPORTES - 12.361.1880.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - 12.361.1880.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI-
NO FUNDAMENTAL CUSTEADOS COM MDE - 06.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 
15.451.0210.2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 
- 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.4280.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - 10.302.4280.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE - 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.4860.2036 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICÍPIO - 3390.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00033/2016 - 04.05.16 - IONE 

GALDINO DOS SANTOS - R$ 416.123,70.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para fornecimento de Medicamentos de acordo com a  Tomada de 
Preços  nº  00022/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: LUIZ SILVA VIEIRA - ME.
OBJETO: O fornecimento de Medicamentos de Farmácia.   
VALOR GLOBAL R$: O valor global de R$ 117.626,00 (cento e dezessete mil, seiscentos e 

vinte e seis reais).  
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 04 de Maio de 2016
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 012/2016

PREGÃO N.º 005/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 

DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU.                             
CONTRATADO: DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA
CNPJ: 16.682.179/0001-44
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 255.023,90 (duzentos e cinqüenta e cinco mil, vinte e três reais e noventa 

centavos)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.050-Secretaria de Saúde. 

02050.10.301.2042.2437 – Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde – F.M.S. 
02050.10.301.2042.2441 – Distribuição da Medicação da Farmácia Básica – F.M.S. 3.3.90.30.00 
- Material de Consumo.

Pitimbu, 06 de Abril de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 013/2016

PREGÃO N.º 005/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 

DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU.                             
CONTRATADO: SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: 03.246.587/0001-01
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 343.465,50 (trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco 

reais e cinqüenta centavos)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.050-Secretaria de Saúde. 

02050.10.301.2042.2437 – Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde – F.M.S. 
02050.10.301.2042.2441 – Distribuição da Medicação da Farmácia Básica – F.M.S. 3.3.90.30.00 
- Material de Consumo.

Pitimbu, 06 de Abril de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de peças diversas destinadas aos veículos pertencentes a frota 

municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter ativida-
des do Conselho Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família - NASF 10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 
10.301.2024.2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter 
atividades de ações de saúde básica - outros recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades 
do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 10.301.2026.2090 - Manter atividades de as-
sistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de Rede Saúde Mental - ESME - CAPS 
10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - MAC 10.302.2028.2093 - 
Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 - Manter atividades 
dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.302.2028.2107 - Manutenção do hospital 
10.302.2028.2108 - Manter ações de serviços públicos de saúde - Convênio 10.305.2027.2096 
- Manter atividades de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00023/2016 - 01.04.16 - MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS - ME - R$ 410.275,90 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de material e instrumental odontológicos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.2024.2086 - Manter Programa 
de Atenção Básica de Saúde 10.301.2025.2089 - Manter atividades do Centro Espec. Odontológicas 
e Labor. de Próteses 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00025/2016 - 04.04.16 - JUED COMERCIO E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTO-

LÓGICOS LTDA - R$ 152.100,90
CT Nº 00026/2016 - 04.04.16 - ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - ME - R$ 360.696,50 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus, baterias, extintores, rodas e macacos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter ativida-
des do Conselho Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família - NASF 10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 
10.301.2024.2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter 
atividades de ações de saúde básica - outros recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades 
do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 10.301.2026.2090 - Manter atividades de as-
sistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de Rede Saúde Mental - ESME - CAPS 
10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - MAC 10.302.2028.2093 - 
Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 - Manter atividades 
dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.302.2028.2107 - Manutenção do hospital 
10.302.2028.2108 - Manter ações de serviços públicos de saúde - Convênio 10.305.2027.2096 
- Manter atividades de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00024/2016 - 04.04.16 - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA - R$ 28.456,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de oxigênio medicinal.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde. 10.302.2025.2092 - Manter atividades 
de média e alta complexidade - MAC. 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00027/2016 - 25.04.16 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - R$ 81.400,00 
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos na Comunidade da 

Agrovila, neste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra 

Estrutura. 15.451.2003.1037 - Pavimentação em Paralelepípedo, Asfalto, Drenagem e Urbanizar. 
4490.51.01 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00043/2016 - 05.04.16 - HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME - R$ 

27.779,02

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 5 de maio de 2016



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus, baterias, extintores, rodas, macacos e óleos lubrifi-

cantes diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2016 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00040/2016 - 01.04.16 - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA - R$ 192.902,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, de higiene pessoal, descartáveis e 

utensílios domésticos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter ativida-
des do Conselho Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família - NASF 10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 
10.301.2024.2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter 
atividades de ações de saúde básica - outros recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades 
do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 10.301.2026.2090 - Manter atividades de as-
sistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de Rede Saúde Mental - ESME - CAPS 
10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - MAC 10.302.2028.2093 - 
Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 - Manter atividades 
dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.302.2028.2107 - Manutenção do hospital 
10.302.2028.2108 - Manter ações de serviços públicos de saúde - Convênio 10.305.2027.2096 
- Manter atividades de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00028/2016 - 29.04.16 - JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - R$ 42.948,40 
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de lavagem - tipo lava jato - dos veículos e máquinas perten-

centes a frota municipal e locados.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2016 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.36.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 3390.39.01 
- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00042/2016 - 04.04.16 - JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU - R$ 26.720,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa física e ou jurídica para ministrar cursos de Corte e Escova, 

Manicure, Depilação, e massagem, com.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2016.
DOTAÇÃO: 02.080 -- SECRETARIA MUN. DE POLÍTICA PÚBLICAS - SEMPP 04.122.2008.2019 

- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS 33.90.36 - OUTROS SERIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 14.422.1043.2020 - MANUT. DA SEC. EXEC. DE POL. PÚP. P/
AS MULHERES 33.90.36 - OUTROS SERIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.39 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00043/2016 - 04.05.16 - SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - R$ 121.380,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS BEM COMO TODAS AS SECRETAR.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2016.
DOTAÇÃO: De acordo com Contrato
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00041/2016 - 04.05.16 - LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 730.150,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS EM GESSO PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, MODIFICAÇÃ.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2016.
DOTAÇÃO: De acordo com Contrato
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00042/2016 - 04.05.16 - GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS - R$ 134.000,00 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

A Prefeitura Municipal de Pilar, através da Secretaria Municipal Administração por intermédio 
da CPL, no uso de suas atribuições legais, por excepcional interesse da administração, AVISA aos 
interessados que a abertura da Tomada de Preços N 00003/2016, com abertura prevista para o 
dia 06/05/2016, às 10:00 horas, FICA ADIADA para o dia 20/05/2016 de 2016, às 10:00hs (horário 
local), esclarecimentos e cópia do edital, na Prefeitura em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 
horas ou pelo telefone (83)3282-1247

Pilar (PB), 04 de maio de 2016.
JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2016, que objetiva: Contratação de pessoa 
física e ou jurídica para ministrar cursos de Corte e Escova, Manicure, Depilação, e massagem, com; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SANDRA MAIJANE SOARES 
DE BELCHIOR - R$ 121.380,00.

Cajazeiras - PB, 04 de Maio de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita  

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE PNEUS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 
BEM COMO TODAS AS SECRETAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 730.150,00.

Cajazeiras - PB, 04 de Maio de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
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: Aquisição parcelada 
de material e instrumental odontológicos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: JUED COMERCIO E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 
152.100,90; ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - ME - R$ 360.696,50.

Sapé - PB, 04 de Abril de 2016
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA - Secretária

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

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: Aquisição parcelada de 
pneus, baterias, extintores, rodas e macacos diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA - R$ 28.456,00.

Sapé - PB, 04 de Abril de 2016
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA - Secretária

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de pneus, baterias, extintores, rodas, macacos e óleos lubrificantes diversos; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: VALENE MINERVINA DE PONTES FER-
REIRA - R$ 192.902,00.

Sapé - PB, 01 de Abril de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de oxigênio medicinal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALE-
XSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - R$ 81.400,00.

Sapé - PB, 25 de Abril de 2016
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA

 Secretária
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

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: Execução dos serviços 
de lavagem - tipo lava jato - dos veículos e máquinas pertencentes a frota municipal e locados; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JURANDI VALTER RIBEIRO 
VENCESLAU - R$ 26.720,00.

Sapé - PB, 04 de Abril de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: 
Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos na Comunidade da Agrovila, neste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME - R$ 27.779,02.

Sapé - PB, 05 de Abril de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
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 19 de Maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de 
equipamentos e material permanente para o Centro de Saúde e para o PSF IV, deste Município. 
Proposta de nº 11420.456000/1140-02. MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 1002. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 04 de Maio de 2016
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM GESSO PARA 
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, MODIFICAÇÃ; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: GIRLEIDE COSTA DOS SANTOS - R$ 134.000,00.

Cajazeiras - PB, 04 de Maio de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
peças diversas destinadas aos veículos pertencentes a frota municipal; HOMOLOGO o corresponden-
te procedimento licitatório em favor de: MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS - ME - R$ 410.275,90.

Sapé - PB, 01 de Abril de 2016
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Serviços de refeições 
com entrega; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDSON JOSÉ 
DA SILVA - R$ 42.000,00; ELDERSON JOSÉ BORGES DE LIMA - R$ 30.000,00; IGOR MATIAS 
DE LIMA - R$ 18.000,00; TERCO ANDRÉ CRUZ - R$ 84.000,00.

Mari - PB, 04 de Maio de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: Aquisição de material de 
construção; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IONE GALDINO 
DOS SANTOS - R$ 416.123,70.

Mari - PB, 04 de Maio de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
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 11:00 horas do dia 19 de Maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de óculos de grau 
completo, destinados as pessoas carentes deste Município. 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, 04 de Maio de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.948.040/0001-13 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1023/2016 em João Pessoa, 28 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Co-
mercio Varejista de Material de Construção, Ferragens, Portas e Janelas (prontas) Na(o) – PRAÇA 
QUINZE DE NOVEMBRO, Nº 21 – VARADOURO Município: JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 
2016-000719/TEC/LO-1594.

CONSTRUTORA SOLI LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.098.297/0001-96 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 830/2016 
em João Pessoa, 12 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR – DOTADA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – FOSSA 
SÉPTICO E SUMIDOURO. Na(o) -  RUA INEZ PEDROZA SOARES, QD 04, LT 14, JOÃO PAULO 
II.  Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000314/TEC/LI-4615.

DTL INCORPORAÇÃO CIVIS LTDA – SPE – CNPJ/CPF Nº 21.989.841/0001-43 Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 750/2016 em João Pessoa, 5 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: EDIFICA-
ÇÃO DE 17 APARTAMENTOS RESIDENCIAIS EM 04 PAVIMENTOS TIPO, MAIS PILOTIS, MAIS 
COBERTURA, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 1.080,65 M². INTERLIGADO AO SISTEMA DE ES-
GOTO DA CAGEPA. Na(o) -  RUA DESEMB. AURELIO MORENO DE ALBUQUERQUE, 52 JARD. 
CID. UNIVERSITARIA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-000953/TEC/LI-4668.

WASTE – COLETA DE RESÍDUOS HOS-
PITALARES LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 
20.474.613/0001-78 Torna publico que a 
SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 777/2016 em João Pessoa, 
7 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Operação de serviços de coleta 
e tratamento término (incinerador) de resídu-
os perigosos e resíduos de serviço de saúde. 
Na(o) -  SÍTIO MÃE D’ÁGUA, S/N, GALPÃO 
A.  Município: SOUSA – UF: PB.  Processo: 
2016-001857/TEC/LO-1844.

WASTE – COLETA DE RESÍDUOS HOS-
PITALARES LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 
20.474.613/0001-78 Torna publico que a 
SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Autorização 
Ambiental nº 779/2016 em João Pessoa, 7 
de abril de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Transporte de cargas perigosas, 
resíduos de serviço de saúde, em veículo ca-
minhão carroceria fechada VW-13. 190 CRM 
4 X 2 4P, Placas OEY-6041 Na(o) EM TODO 
O ESTADO DA PARAIBA – Município: - UF: 
PB. Processo: 2016-000658/TEC/AA-3680.

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ nº 
00.841.691/0001-56, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Opera-
ção nº 899/2016 em João Pessoa, 19 de abril 
de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Lavra de Granito Ornamental, referente 
ao processo DNPM nº 846.293/2002, numa 
área total de 400 ha, onde a área de lava é 
de 9 ha. Na FAZENDA LIBERDADE, SN – 
ZONA RURAL, Município: PIANCÓ – UF: 
PB. Processo: 2016-001663/TEC/LO-1781.

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ nº 
00.841.691/0001-56, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Opera-
ção nº 814/2016 em João Pessoa, 12 de abril 
de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Lavra de Granito Ornamental, referente 
ao processo DNPM nº 846.082/2002, numa 
área total de 119,41 ha, onde a área de lava 
é de 10 ha. Na FAZENDA MALHADA DA 
MANIÇOBA, SN – ZONA RURAL, Município: 
PICUÍ – UF: PB. Processo: 2016-000914/
TEC/LO-1629.

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ nº 
00.841.691/0001-56, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Opera-
ção nº 813/2016 em João Pessoa, 12 de abril 
de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Lavra de Granito Ornamental, referente 
ao processo DNPM nº 846.168/2003, numa 
área total de 544,36 ha, onde a área de lava 
é de 10 ha. No SÍTIO POÇO DE PEDRA, 
SN – ZONA RURAL, Município: NOVA PAL-
MEIRA – UF: PB. Processo: 2016-000703/
TEC/LO-1588.

A Galvão Amorim Construção e Incorporação 
LTDA – CNPJ Nº 09.170.007/0001-26 torna 
público que solicitou da SEMAM – SECRE-
TARIA DO MEIO AMBIENTE, a Renovação 
da Licença de instalação para ST JOHN 
RESIDENCE situado a rua Cantora Maria 
da Glória Gouveia de Vasconcelos – s/n   
Jardim Oceania -  CEP: 58037-313 -  João 
Pessoa PB.   

EFM CONSTRUCOES EIRELI – EPP – CNPJ 
N° 16.896.761/0001-03 TORNA PÚBLICO 
QUE RECEBEU DA SEMAM- SECRETA-
RIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE NÚMERO 193/2016 PARA 
CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL MULTI-
FAMILIAR - 16 UNIDADES, SITUADO A 
RUA EUCLIDES MACHADO, LOTE 434, 
QUADRA 17- BAIRRO MUCUMAGRO JOÃO 
PESSOA - PB

ROBINSON FRAZÃO DE MEDEIROS – 
CPF Nº 219.889.994-20, torna público que 
recebeu da SEMAM – secretaria de meio 
ambiente a Licença Prévia para Edificação 
Multifamiliar, com 04 Apartamentos com área 
total de 175,27m². Situado á Rua Nelson 
Roberto Amorim, 49 – CASTELO BRANCO 
– JOÃO PESSOA –PB.
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