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0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
22o  Mín.

34o  Máx.
20o Mín.
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22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,539  (compra) R$ 3,539  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,390  (compra) R$ 3,680  (venda)
EURO   R$ 4,030  (compra) R$ 4,035  (venda)

l Suspeita de fraude em contratação de empréstimo é presa. Página 6

l Força de combate ao mosquito visita 2,8 milhões de domicílios. Página 7

l Amanda Araújo assume Secretaria Executiva do Empreender-PB. Página 8

l Vôlei: etapa Superpraia começa hoje nas areias de Tambaú. Página 20
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Hulk e Douglas santos foram 
confirmados ontem na lista do 
técnico Dunga.  PÁGINA 19

INVESTINDO NA EDUCAÇÃO

O governador Ricardo Coutinho reuniu-se 
com o presidente do FNDE para tratar de 
investimentos no ensino técnico.  PÁGINA 3

Ricardo busca em 
Brasília recursos 
para novas escolas

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Twitter > @uniaogovpb
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Esportes

Dois paraibanos na Copa América

Espetáculo sobre frevo e teatro para bebês está 
entre as atrações do fim de semana.  PÁGINA 24

Faça a sua agenda cultural

CUNHA
FORA

Por unanimidade, o plenário do supremo Tribunal Federal ratificou a liminar do ministro Teori Zavascki 
suspendendo o mandato do deputado Eduardo Cunha e o afastando da presidência da Câmara.  PÁGINAs 4, 9 E 10

Teori Zavascki Jeová CamposDilma Rousseff Anísio Maia
Investigado não possui 

condições para exercer 
cargo de presidente”

O afastamento de 
Cunha demorou muito, 
o que favoreceu o golpe”

O início do impeachment 
foi uma chantagem. Antes 
tarde do que nunca”

STF esperou um réu 
realizar o jogo sujo para só 
depois tomar providências”

Ministros do STF decidem afastar presidente da Câmara
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20Caderno

Música do Mundo 
O grupo paraibano 
Néctar do Groove 
faz apresentação 
hoje à noite no 
Espaço Cultural.  
PÁGINA 21

CRUZEIRO CAMPINENSE

COPA DO BRASIL

3 x 2

Governador foi a Brasília para audiência com Gastão Vieira, presidente do FNDE



A decisão do ministro Teori Za-
vascki, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), de afastar de sua função par-
lamentar o presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-
-RJ), dá um “atestado de probidade 
política e jurídica” à argumentação 
contrária ao impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff.

Com a pesada carga de acusações 
que lhe recai sobre os ombros, Cunha 
não poderia ter presidido a sessão 
que aprovou a abertura do processo 
de impeachment contra a presiden-
te. Como diria o detetive Sherlock 
Holmes, o célebre personagem cria-
do por Conan Doyle, “elementar, meu 
caro Watson”.

Daí o entendimento da presidente 
e de muitos que a defendem de que o 
afastamento de Cunha chegou tarde. 
Para eles, a medida apenas tornará 
mais confortável a situação do vice-
-presidente da República, Michel Te-
mer, caso este venha a substituir Dil-
ma no Palácio do Planalto, por força 
de impeachment.

As condenáveis manobras reali-
zadas por Cunha na Câmara – incon-
táveis vezes questionadas e denun-
ciadas pelos parlamentares aliados 
da presidente - demonstram que a 
balança de julgamento de Dilma, na 
Casa, pendeu mais para o lado políti-
co, aliás, politiqueiro, que para o téc-
nico e jurídico.

Além disso, Cunha conseguiu des-
moralizar o próprio Conselho de Éti-
ca da Casa, ao agir, deliberadamente, 
para emperrar o processo que lhe 

é movido por quebra de decoro – o 
parlamentar teria mentido à Comis-
são Parlamentar de Inquérito da Pe-
trobras, ao negar que tivesse contas 
bancárias no exterior.

O afastamento de Cunha, mesmo 
que tardiamente, na avaliação de go-
vernistas, não deixa de proporcionar 
fôlego novo aos parlamentares con-
trários ao impeachment, tanto na 
Câmara como no Senado. Como legi-
timar um processo que, na origem, foi 
conduzido por um réu no STF? Eis a 
questão.

A queda de Cunha ainda não é de-
finitiva, pois cabe recurso, mas não 
deixa de representar uma grande vi-
tória para a democracia brasileira. 
Afinal, julgar Dilma e, ao mesmo tem-
po, manter as prerrogativas parla-
mentares do peemedebista seria uma 
contradição que beiraria o absurdo.

Mesmo que Dilma se ressinta do 
avanço do processo de impeachment 
no Senado, a suspensão do mandato 
de Cunha lhe reforça o argumento de 
que é vítima de um golpe parlamen-
tar. E, no íntimo, deve estar comemo-
rando o fato de seu adversário e um 
dos mentores do impeachment, ter 
caído primeiro.

De outro ponto de vista, o impe-
dimento provisório de Cunha coloca 
em tela, na Câmara, um político cuja 
ficha está longe de orgulhar o país: 
Waldir Maranhão (PP-MA), também 
investigado pela Lava Jato. Haja água 
para lavar tanta roupa suja, e ouvidos 
para aguentar tantos sujos falando de 
mal lavados. 

Editorial

Sujos e mal lavados
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“SÃO URUBUS”

CUNhA, O ESTRAGADOR DE IMAGENS  

“O Conselho de Ética vai 
trabalhar com mais tranqui-
lidade, sem os sobressaltos 
das manobras utilizadas pelo 
deputado”. Do presidente 
do Conselho de Ética, José 
Carlos Araújo (PR-BA), sobre 
o afastamento de Eduardo 
Cunha. O processo contra o 
presidente da Câmara dos 
Deputados é o mais demora-
do da história do conselho: se 
arrasta há seis meses.

“São uns urubus, torcedores 
do caos”. Do secretário de 
Comunicação, Luís Tôrres, 
ontem, numa emissora de 
televisão da capital, fazendo 
referência aos políticos da 
oposição que alardeiam que 
haverá atraso de salários na 
Paraíba – e paralisação de 
obras – por conta da crise 
econômica e devido à queda 
da presidente Dilma e à assun-
ção de Michel Temer ao poder.  

Mesmo afastado de suas fun-
ções, Eduardo Cunha continuará 
com todos os privilégios que 
o cargo de presidente possui. 
Poderá usar a casa e o carro ofi-
cial, e permanecerá recebendo 
salário de R$ 33.763,00, afora 
benefícios como auxílio-moradia 
e custeio de passagens aéreas 
e gasolina. Também continuará 
acompanhado por seguranças e 
terá o direito de usar o jato da 
Força Aérea Brasileira (FAB).

O secretário de Comunicação da Paraíba, jornalista Luís Tôrres, informou ontem que o governador Ri-
cardo Coutinho voltará de Brasília para o Nordeste no avião com a presidente Dilma Rousseff, que fará 
visitas às obras da transposição do Rio São Francisco, em Cabrobó, em Pernambuco, e Juazeiro do Norte 
no Ceará. O governador estava na capital federal tratando da liberação de recursos para o Estado.

“Sem Cunha não teria o impeachment da 
presidente Dilma. Ela teria pelo menos 
uns 100 votos a mais na votação da Câ-
mara”. Do deputado Jeová Campos (PSB), 
criticando a demora do STF em votar e 
decidir pelo afastamento do presidente 
da Casa. O pedido do procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, havia chegado 
ao Judiciário em dezembro passado.

“Não vai ter golpe, vai ter luta”. A frase, uma das mais 
usadas por aqueles que são contra o impeachment, 
foi corporificada pela ‘Frente Brasil Popular’, que pro-
mete fazer inúmeras intervenções e manifestações 
contra parlamentares que votaram a favor do impe-
dimento: ontem, pôs cartazes em pontos de ônibus 
de João Pessoa com a foto de deputados paraibanos 
que disseram o “sim, senhor presidente”.

RETRATO FALADO DEMOROU MUITO 

MAIS TRANqUILIDADE

RICARDO RETORNA AO NE COM DILMA 

PRIVILéGIOS FICAM

O afastamento do deputado 
Eduardo Cunha (PMDB), pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
deverá causar estragos na ima-
gem de dois parlamentares pa-
raibanos que têm proximidade 
com o, agora, ex-presidente da 
Câmara dos Deputados: Manoel 
Junior (na foto, confabulando 
com Cunha) e Hugo Motta. No 
caso do primeiro, o estrago 
pode ser ainda maior. Pré-
-candidato a prefeito de João 
Pessoa, ele se vê, agora, na obrigação de explicar para a população o porquê de defender Cunha de 
forma tão intransigente, mesmo sabendo da lista de crimes que são atribuídos ao deputado do Rio 
de Janeiro – Cunha foi denunciado no STF por corrupção, lavagem de dinheiro, e corrupção passiva. E 
existe outro aspecto que poderá inviabilizar a candidatura do PMDB em João Pessoa: Manoel Júnior 
também foi denunciado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por suposto recebimento 
de propina, ‘ao modo Cunha’. Se os ministros entenderem que a denúncia tem fundamento, o pré-
-candidato peemedebista vai se tornar réu no âmbito das investigações da Operação Lava Jato. No 
caso de Hugo Motta, que foi indicado para presidir a CPI da Petrobras por Cunha, ainda é prematuro 
afirmar que ele poderá pagar um alto preço pela relação próxima com o ex-presidente. Porém, há um 
fato, citado por Janot na denúncia contra Cunha, que está diretamente relacionado ao parlamentar 
paraibano: a contratação da empresa Kroll para investigar contas no exterior de envolvidos no esque-
ma de corrupção na Petrobras. Janot afirma que a empresa é “suspeita”.
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   Cenas que eu nunca vou viver

Por esses dias em que me posto 
diante da tevê, para acompanhar os 
fatos políticos que sacodem o país, 
penso muito no meu pai, que se ain-
da estivesse entre nós, teria comple-
tado, no último domingo, 91 anos de 
vida.

Imagino uma cena em que eu e 
ele, sentados lado a lado, falaríamos 
sobre o processo de impeachment 
da presidente Dilma, e, comemora-
ríamos juntos a última decisão do 
ministro do Supremo, Teori Zavasck, 
de afastar da presidência da Câmara 
dos Deputados, o deputado Eduardo 
Cunha.

Quando meu pai nos deixou, em 
1993, o país dava os primeiros pas-
sos lentos para o desenvolvimento e 
a difusão da telefonia móvel. Alguns 
anos depois, iniciava-se o boom dos 
computadores pessoais e da expan-
são dos primeiros provedores de in-
ternet.

Meu pai não chegou a conhecer 
nem utilizar um celular, tampouco 
acompanhou o modo novo como pas-
samos a nos comunicar, via computa-
dor, modens conectados, e agora, via 
smartphones.

No campo político, meu pai ain-
da assistiu à disputa Collor-Lula, de 
1989, na qual o petista foi derrotado. 
Na sua própria casa, meu pai assis-
tiu ao fortalecimento do Partido dos 
Trabalhadores, porque muitas vezes, 
nós, jovens militantes, nos reunía-
mos na varanda de casa, para pensar 
estratégias e ações de mobilização.

Meu pai viveu a maior parte da 
sua vida adulta na zona rural, erguen-
do cercas, cuidando da terra dos lati-
fundiários de Pernambuco, algumas 
vezes fazendo as vezes de vaqueiro, 
nas fazendas em que trabalhou.

Quando veio para João Pessoa, 

converteu-se em vigia noturno de 
uma empresa de construção.

Meu pai, analfabeto, só sabia ler o 
mundo através da régua da justiça, da 
honestidade. Imagino pois a cena em 
que eu teria que lhe explicar porque 
considero que na atualidade, o país 
vive um processo de golpe parlamen-
tar jurídico midiático.

Pessoas simples como o meu pai, 
não conseguem compreender as pe-
ças parlamentares que constituem 
a justificativa para o impeachment. 
Tanto na Câmara como no Senado, os 
relatores produziram em centenas de 
páginas, não propriamente as provas 
dos supostos crimes que a presiden-
te teria cometido, mas destilaram, em 
palavrório jurídico-político, tentativas 
explicativas incompreensíveis no uni-
verso da população mais humilde, das 
justificativas para o exercício do “Fora 
PT, Fora Dilma”.

Para pessoas simples como o meu 
pai, a verdade que salta aos olhos, e 
que não necessita senão de apenas al-
gumas frases curtas, é a de que a presi-
dente Dilma, no exercício do mandato, 
não esteve envolvida em nenhum ato 
em que pessoalmente atentou contra a 
constituição do país, conforme rezam 
os dispositivos legais do impedimento.

O governo da presidente, em seu 
segundo mandato, empossado em ja-
neiro de 2015, ainda não conseguiu 
decolar, vendo corroídas as suas bases 
de sustentação parlamentar, e tendo 
de conviver com uma crise econômica 
de proporções mundiais.

Imagino eu e o meu pai assistindo 
aos discursos da presidenta, à força 
da sua indignação. Imagino mesmo o 
gesto do meu pai, afastando com mãos 
trêmulas uma mecha de cabelo do meu 
rosto, e dizendo, com sua voz serena: 
Dilma fica.

Artigo  Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

Imagino mesmo o gesto do meu pai, afastando com mãos trêmulas uma 
mecha de cabelo do meu rosto, e dizendo, com sua voz serena: Dilma fica.”
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Ricardo discute investimentos
no ensino técnico com o FNDE
Governador foi a Brasília 
solicitar a liberação de
recursos para escolas da PB

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu ontem 
com o presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE), em 
Brasília, para discutir inves-
timentos em Escolas técni-
cas na Paraíba. Ele aprovei-
tou a ocasião para solicitar 
recursos para as novas Esco-
las técnicas do Estado. O go-
vernador esteve acompanha-
do dos secretários Aléssio 
trindade (Educação) e Lin-
dolfo Pires (Representação 
Institucional).

Ricardo considerou o 
encontro bastante produtivo. 
“Estou fechando com o presi-
dente do FNDE, Gastão Vieira, 
a liberação de uma primeira 
parcela de investimentos das 
seis Escolas técnicas da Pa-
raíba, para as quais estamos 
providenciando as licitações. 
Na semana passada, autori-
zamos a licitação da unidade 
de Serra Branca, que vai ser 
a Escola técnica do Cariri, 
atendendo a demanda daque-
la área. Vamos ter esse tipo de 
escola em todas as regiões do 
Estado”, ressaltou.

Após a reunião, o go-
vernador também fez um 
balanço da atual situação 
do ensino técnico no Estado 
da Paraíba. “temos três Es-
colas técnicas em funciona-
mento, três em construção, 
já para concluir até julho 
e ainda faremos mais seis 
unidades que pretendemos 
iniciar o quanto antes, em 
Patos, Sousa, Itaporanga e 
outros municípios. Portan-
to é um investimento alto 
que fazemos na educação, 
para poder potencializar, 
cada vez mais, o ensino 
técnico, que é um ensino 
integral, com professores 
em turno integral também 
e com uma filosofia peda-
gógica diferenciada daquilo 
que já existe na maior parte 
do País”, ressaltou Ricardo.

Escolas Técnicas
Atualmente, a Paraíba 

tem três Escolas técnicas 
Estaduais em funcionamen-
to. Uma em Mamanguape 
(Escola técnica Estadual 
João da Matta Cavalcanti), 
uma em Bayeux (Escola 
técnica Estadual Erenice 
Cavalcante Fidelis) e uma 
em João Pessoa (Escola téc-
nica Estadual Pastor João 
Pereira Gomes Filho), no 
bairro de Mangabeira. 

FNDE
O FNDE implanta políti-

cas públicas para a educação 
e contribui com a qualidade 
das escolas municipais, esta-
duais e do Distrito Federal, 
destinando recursos finan-
ceiros, nos moldes opera-
cionais e regulamentares do 
Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE). Um dos obje-
tivos deste recurso é viabili-
zar que as unidades de en-
sino realizem atividades de 
educação em tempo integral, 
em conformidade com o Pro-
grama Mais Educação.

Na última quarta-feira, o 
governador Ricardo Coutinho 
inaugurou dois trechos da ro-
dovia PB-200, beneficiando os 
municípios de Serra Branca, 
Coxixola, Parari e Santo André, 
chegando a marca das 40 cida-
des retiradas do isolamento as-
fáltico por meio do Programa 
Caminhos da Paraíba. O primei-
ro trecho tem 19 quilômetros, 
ligando Serra Branca a Coxixola 
e recebeu um investimento de 
mais de R$ 10 milhões. O outro 
trecho corresponde ao entron-
camento PB-148/Parari com 11,5 
quilômetros. Foram investidos 

mais de R$ 11 milhões na obra. 
Na ocasião, Ricardo ressal-

tou a importância do Programa 
Caminhos da Paraíba, que já ti-
rou várias cidades do isolamento 
rodoviário. “Temos o maior pro-
grama rodoviário que a Paraíba 
já viu, são cerca de 2.400 qui-
lômetros de estradas. Somente 
nos últimos dias, inauguramos 
quatro estradas levando a ale-
gria para seus habitantes. Hoje 
foi a vez de Coxixola e Parari re-
ceberem este benefício. Parari é 
a 40a cidade a sair do isolamen-
to asfáltico, digo isso com muito 
orgulho e tenho certeza que até 

o final do ano concluiremos as 
11 estradas que estão em obras 
pela Paraíba”, afirmou. 

Segundo o superintendente 
do Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), Carlos Perei-
ra, no início da gestão 54 cida-
des estavam isoladas. “Em 2011, 
o sonho de tirar a Paraíba do 
isolamento asfáltico começou. 
Eram 54 cidades [três com atua-
ção do Dnit], hoje faltam apenas 
11”, ressaltou. 

A PB-200 recebeu terraple-
nagem em cortes e aterros, pavi-
mentação asfáltica, duas pontes 
em concreto, bueiros, drenagem 

profunda e superficial, cercas, 
gramagem de taludes e sinaliza-
ção horizontal e vertical. 

Título de Cidadão
Durante as solenidades de 

inaugurações dessa quarta-feira 
(4) no Cariri paraibano, o go-
vernador recebeu o Título de 
Cidadão Coxixolense e também 
o Título de Cidadão de Parari. 
“Meus sinceros agradecimentos 
a estas duas cidades que hoje 
me agraciaram com esses títu-
los. Fico muito feliz por me tor-
nar um irmão de vocês”, agra-
deceu Ricardo. 

Na noite da terça-feira, 
o governador Ricardo Couti-
nho participou, na cidade de 
Sumé (5a Região Georçamen-
tária), da última plenária do 
terceiro bloco de audiências 
públicas regionais do Orça-
mento Democrático Estadual. 
No ginásio da Escola Estadual 
Professor José Gonçalves de 
Queiroz, Ricardo assinou 
ordem de licitação para a 
construção da Escola Técnica 
Estadual, em Serra Branca, a 
construção do Campus uni-
versitário de Monteiro, en-
tregou cheques do Empreen-
der-PB e equipamentos para 
a Gerência de Saúde e Educa-
ção da região.

A construção da Esco-
la Técnica Estadual, na ci-
dade de Serra Branca, terá 
um investimento de R$ 13,8 
milhões e o Campus univer-
sitário de Monteiro, R$ 8,9 
milhões, com a construção da 
primeira fase composta pelos 
blocos de salas de aulas. Ri-
cardo ainda assinou convênio 
com a Prefeitura de Sumé, 
no valor de R$ 2,6 milhões, 
recursos do Funcep, para cus-
teio do hospital da cidade. 

Ricardo ainda fez a en-
trega simbólica de cheques 

do programa Empreender-PB 
no valor de R$ 870 mil, bene-
ficiando 279 microempreen-
dedores da região, nas linhas 
de crédito da juventude, mu-
lher, artesanato, individual, 
cultura, profissionais liberais 
e motociclista profissional. 
Também realizou a entrega 
de 71 computadores para 
a 5a Gerência de Educação, 
modernizando a estrutura 
administrativa das escolas da 
região, um investimento de 
R$ 284 mil, além de estar im-
plantando rede wireless em 
todas as 19 escolas estaduais 
do polo, totalizando um in-
vestimento de R$ 855 mil.

Ao encerrar esse terceiro 
bloco, o Orçamento Demo-
crático contabiliza a partici-
pação de quase 30 mil pes-
soas, que saíram de suas casas 
para dialogar com o Governo 
e reivindicar melhorias para 
as regiões. As audiências do 
Orçamento Democrático tive-
ram início no dia 18 de março 
e seguem até 28 deste mês. 
O quarto e último bloco de 
audiências acontece a partir 
do dia 20 de maio, em Cuité, 
seguindo dia 21 em Campina 
Grande, dia 27 em Guarabira 
e dia 28 em João Pessoa.

O município de Serra Branca 
ganhou na última quarta-feira, 
através do Programa Água Doce, 
uma unidade de Dessalinização 
de água, localizada no Sítio Ligei-
ro. A unidade vai beneficiar cerca 
de 60 famílias, promovendo a reti-
rada do excesso de sal e minerais 
da água para torná-la potável e 
adequada ao consumo dos mora-
dores da região. O investimento 
na unidade do Sítio Ligeiro foi de 
mais de R$ 108 mil.

Durante a entrega do equi-
pamento, o governador Ricardo 
Coutinho destacou os benefícios 
que as unidades de Dessalinização 
de água trazem para as comuni-
dades. “A água é um bem precio-

so demais. E estes dessalinizadores 
têm a capacidade de transformar 
esse líquido salgado em água po-
tável. É importante lembrar que o 
Programa Água Doce é uma par-
ceria do Governo Federal com o 
Estadual e através dele estamos 
melhorando o dia a dia dos mora-
dores de várias comunidades pela 
Paraíba”.

De acordo com o secretário 
de Infraestrutura, Recursos Hí-
dricos, Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia, João Azevedo, o Pro-
grama Água Doce se tornou viável 
por meio do apoio do Ministério 
do Meio Ambiente. “Na Paraíba 
estamos implantando 93 dessalini-
zadores de água”, disse.

O governador Ricardo Cou-
tinho esteve em duas cidades do 
Cariri paraibano, nesta semana, 
para entrega de equipamentos 
de saúde, inauguração de estrada 
e de um centro de comercializa-
ção para rendeiras da região. Na 
cidade de Monteiro, o governa-
dor entregou para o Hospital e 
Maternidade Estadual Santa Fi-
lomena dois equipamentos: um 
raio-x digital e uma ambulância. 
Segundo o diretor-geral da unida-
de de saúde, Célio Roberto Soares, 
o investimento foi de R$ 750 mil 
para o aparelho de raio-x e R$ 125 
mil para aquisição da ambulância, 

totalizando R$ 875 mil de inves-
timento do Governo do Estado, 
mais cerca de R$ 30 mil de contra-
partida do hospital com instalação 
e infraestrutura, totalizando mais 
de R$ 900 mil de investimento em 
prol da saúde da população. 

Em seguida, a comitiva esta-
dual seguiu para a Comunidade 
de Cacimbinha, próximo a São 
João do Tigre, para inaugurar 
o Centro de Comercialização e 
Produção das Rendeiras Porcina 
Francisca da Costa, financiado por 
meio do Projeto de Desenvolvi-
mento Sustentável do Cariri, Seri-
dó e Curimataú (Procase).

Estado inaugura rodovia que tira a 40a 
cidade paraibana do isolamento asfáltico

ODE: termina 3o bloco de audiência
Serra Branca ganha dessalinizador

Equipamentos de saúde entregues

Programa Caminhos da Paraíba

FoTo: Secom-PB

Trecho da PB-200 
no município de 

Parari; construção da 
estrada recebeu mais 

de R$ 21 milhões em 
investimento



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA- FEIRA, 6 de maio de 2016

Políticas

Deputados estaduais avaliam ação do 
STF para saída de Cunha como tardia
Parlamentares consideram 
que STF esperou processo 
contra Dilma avançar

Após a decisão do afas-
tamento do presidente da Câ-
mara dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), do manda-
to de deputado federal pelo 
ministro Teori Zavascki, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), os deputados estaduais 
da Paraíba se pronunciaram 
sobre o episódio avaliando 
que a decisão foi tardia. A 
deputada Estela Bezerra, por 
exemplo, é de opinião que as 
urnas sejam respeitadas e 
que Dilma Rousseff continue 
no cargo até 2018. “Tira-se 
governo pelo voto e coloca-se 
governo pelo voto. Precisa-
mos respeitar a democracia”, 
desabafou a deputada.

Ainda segundo Estela, já 
era tempo de Cunha ser afas-
tado, afinal, pesam contra ele 
acusações e indícios de cor-
rupção. “Em bom tempo ele 
está sendo afastado, mas o 

País ainda vive os efeitos de 
suas ações na Câmara, que foi 
o golpe institucional de afas-
tar a presidente Dilma”.

Indagada sobre a parti-
cipação do PSB no governo 
Temer, Estela afirmou que a 
posição do partido na Paraí-
ba é bem diferente. “O parti-
do tem uma posição nacional, 
mas aceitou a divergência, 
e acredito que o governo de 
coalizão que está sendo for-
mado aí não tem legitimidade 
e não terá governabilidade”, 
ressaltou Estela.

Decisão tardia
Jeová Campos (PSB) dis-

se lamentar que essa decisão 
tenha vindo tão tardia. Para 
ele Cunha é o “patriarca da 
corrupção” e deveria ter sido 
afastado do cargo desde o mês 
de dezembro do ano passado. 
“O afastamento de Cunha de-
morou muito, o que favoreceu 
o golpe. Ele lidera uma banca-
da de deputados a punho de 
ferro e sem ele na presidência 
Dilma não estaria sofrendo 
impeachment”, afirmou.

Assim como Jeová, o 
deputado Anísio Maia con-

corda que a decisão chegou 
tarde. “STF esperou um réu 
realizar o jogo sujo para só 
depois tomar providências. 
Agora que estão prestes a 
consumar o golpe, Cunha 
passou a ser descartável”, 
avalia o petista.

O líder do blocão na As-
sembleia Legislativa, depu-
tado Buba Germano (PSB), 
defendeu novas eleições após 
a notícia do afastamento de 
Eduardo Cunha. “Se nós esco-
lhemos errado, temos que es-
colher novamente através do 
voto e não da forma que está 
acontecendo, por um colegia-
do que não tem credibilidade. 
Não há legitimidade, nem de 
Cunha, nem do presidente 
do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB) para cassar Dilma 
Rousseff (PT)”.

O deputado João Gonçal-
ves afirmou que o afastamen-
to de Cunha não vai acabar 
com a corrupção. Para ele 
esse fato é apenas um item da 
corrupção no País. “Quem de-
veria afastá-lo era a própria 
Câmara, não o STF. O pior é 
que o trabalhador brasileiro 
está pagando caro por este 

José Alves
zavieira2@gmail.com
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momento do País que já de-
veria ter sido resolvido”.

Liminar
O ministro Teori Zavasc-

ki, concedeu uma liminar em 
um pedido de afastamento 
feito pela Procuradoria-Geral 
da República e apontou 11 
situações que comprovariam 
o uso do cargo pelo deputado 

para "constranger, intimidar 
parlamentares, réus, colabo-
radores, advogados e agentes 
públicos com o objetivo de 
embaraçar e retardar inves-
tigações". Mais tarde, os onze 
ministros do STF votaram 
por validar a decisão liminar 
de Zavascki.

Cunha é réu em uma ação 
penal no Supremo,  pelos cri-

mes de corrupção e lavagem 
de dinheiro sob a acusação 
de integrar o esquema de cor-
rupção da Petrobras, além de 
responder a uma denúncia e a 
três outros inquéritos no con-
texto da Operação Lava Jato. 
Na peça, o procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, 
chegou a classificar o peeme-
debista de "delinquente".

Em entrevista conce-
dida ontem no programa 
Rádio Verdade, da Arapuan 
FM, o secretário de Estado 
da Comunicação Institucio-
nal, Luís Tôrres, disse que o 
Governo da Paraíba retirou 
mais de 54 cidades do iso-
lamento. O secretário men-
cionou que o governador Ri-
cardo Coutinho entregou a 
PB-200, que liga Serra Bran-
ca a Coxixola, beneficiando a 
população com a construção 
de mais de 30km de rodo-
via. Ele frisou que apesar da 
crise econômica no País, o 
governo vem fazendo obras 
importantes. 

“Quando se prioriza e 
trabalha com seriedade o 
desenvolvimento acontece. 
Está de parabéns o governo 
e os municípios que foram 
retirados do isolamento”, 
disse. Durante a entrevista o 
secretário falou sobre a falta 

de recursos da Associação 
de Assistência à Criança De-
ficiente (AACD) de Campina 
Grande. De acordo com o 
Luís Tôrres, um assunto que 
vem sendo explorado de for-
ma equivocada, lamentando 
a exploração em cima de 
pessoas e vidas. O secretário 
esclareceu que a parceria e 
a vinda da AACD só foi pos-
sível em razão  de uma luta 
e garantia do governador 
Ricardo Coutinho, que asse-
gurou a doação do terreno 
para a construção. 

O governo fechou um 
convênio com a entidade a 
fim que pudesse garantir os 
recursos e subsídios neces-
sários para o bom funciona-
mento. “No ano de 2015 os 
repasses mensais somaram 
o valor de R$ 894 mil. Qual-
quer outra explicação é pura 
inverdade”, observou. O se-
cretário ressaltou que o con-
vênio para 2016 ainda não 
foi renovado, em razão do 
não cumprimento de uma 

obrigatoriedade e exigência, 
que está no convênio firma-
do entre a entidade e o go-
verno da prestação de con-
tas anual. 

“É necessário que se 
respeite e cumpra as cláu-
sulas do convênio, por sinal, 
uma regra geral para admi-
nistração pública. Você vol-
ta a investir renovando os 
convênios de acordo com a 
prestação de contas do que 
recebeu para um mínimo 
de eficiência e transparên-
cia”, avaliou. Para Tôrres, o 
Governo do Estado não po-
deria cometer a irresponsa-
bilidade de renovar e firmar 
o convênio sem a prestação 
de contas de 2015. “As tri-
mestrais e a anual não che-
garam. De modo que o go-
verno jamais cometeria uma 
irresponsabilidade”, disse. O 
secretário afirmou que o go-
verno está dialogando, aber-
to e analisando tudo aquilo 
que está na pendência rela-
tivo ao ano passado.

Tôrres destaca gestão estadual e 
esclarece questão sobre AACD 

GOVERNO RESPONSÁVEL

Secretário de Estado da Comunicação Institucional ressalta responsabilidade administrativa

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Estela acredita que demora para decisão do STF contra deputado prejudicou a democracia brasileira

Antes tarde do que nunca. A sen-
tença poderia estar escrita numa faixa 
em frente à entrada da Câmara dos 
Deputados saudando o afastamento 
do cargo nessa quinta-feira pelo STF 
do deputado Eduardo Cunha, presi-
dente da Casa.

Eduardo Cunha, quase todo mun-
do sabe, é réu da Lava Jato. Foi flagra-
do mentindo ao Congresso. Há provas 
de que enviou ilegalmente dinheiro 
para o exterior. Há provas contun-
dentes de que pressionou e recebeu 
propina de empreiteiros presos pela 
Operação Lava Jato. Há comprovação 
de que manipulou o regimento da 
Câmara para achacar empresários. Há 
fortes indícios de que montou uma 
tropa de choque para pressionar polí-
ticos no sentido de obstruir no Conse-
lho de Ética o processo contra ele de 
perda do mandato por falta de decoro 
parlamentar.

Eduardo Cunha, tantas vez vil, 
tantas vezes nefasto, não poderia 
coordenar e comandar o processo que 
iniciou a tramitação do impeachment 
da presidente da República. 

O Ministério Público pediu o afas-
tamento e o STF atendeu. Ele agora 
está fora. Antes tarde do que nunca.

A frase dança em todas as cabeças, 
enche o coração e a mente do  Brasil 
de esperança por dias menos contur-
bados, o Brasil que espera, precisa e 
trabalha para que a crise seja superada. 

Crise que a partir dos próximos 
dias tende a ser mais aguda, mais 
grave no sentido de uma difícil tra-
vessia: da conturbada e convulsiva 
situação atual de paralisia institucio-
nal, esgarçamento da governabilidade 
ao nível do Executivo, desidratação 
da governança, perda de sustentação 
política da presidente; da inércia da 
economia golpeada por crescimento 
da inflação e redução do emprego; 
da perda da credibilidade junto à 
população da eficiência da democra-
cia devido à amplitude da corrupção 
evidenciada pela Operação Lava Jato, 
do descrédito internacional; travessia 
desse quadro para a definição, com 

Temer ou com Dilma, de uma nova 
coalização política capaz de pactuar 
um programa de reconstituição da 
governabilidade, de uma nova base 
de sustentação partidária para a exe-
cução de uma política fiscal que es-
tabilize a macroeconomia e do início 
do debate para as reformas urgentes, 
principalmente a da Previdência.

Vem mais crise, por aí. Bem maior 
do que a marolinha que Temer enfren-
ta nessa tentativa tosca e atabalhoada 
de formar um Ministério - quase todo 
mundo que ele escolhe tem pen-
dências judiciais, é processado pelo 
STF ou está na malha fina da Lava 
Jato - caso seja aprovado no Senado o 
afastamento temporário da presiden-
te. E é bom lembrar que o substituto 
de Cunha é uma espécie de clone do 
presidente da Câmara afastado, o 
deputado Valdir Maranhão, também 
investigado pela Lava Jato.

Mas o afastamento de Cunha é 
bom para todo mundo. Bom para a 
República por tentar sanear a comu-
nidade política, por sinalizar quanto 
à necessidade de virtudes cívicas por 
parte dos congressistas, por buscar a 
primazia do bem comum e do interes-
se coletivo (quem não quer Cunha lon-
ge da Câmara?), por ser uma decisão, 
essa do ministro do Supremo Teori 
Zavascki, que pretende restabelecer o 
bom governo no âmbito dos Poderes. 

O afastamento também é bom 
para a democracia por indicar a 
primazia do texto constitucional. É a 
constituição que dá legitimidade ao 
afastamento. É boa para o PT, que vê 
diminuído o poder de um arqui-ini-
migo que demonstrou ter força muito 
além do que se esperava no manejo 
do cotidiano da Câmara dos Depu-
tados. É bom até para Temer, que 
se livra de uma presença nefasta no 
seu grupo com poder de exigir isso 
e aquilo. E favorece enormemente a 
cidadania e as instituições. O afas-
tamento é um momento histórico 
nesses dias de tormenta. Um lampejo 
de bonança. Mas a crise continua. E 
repito: tende a se agravar.

Fora, Cunha: bom para a 
República, bom para o Brasil

Análise Walter Galvão   galvaopvw@gmail.com
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Ontem, foi publicada 
no Diário Oficial da União 
(DOU), a Lei nº 13.281 de 4 
de maio de 2016, que dispõe 
sobre mudanças relaciona-
das ao Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB). A lei altera 
os valores das infrações em es-
tacionamentos de uso privado 
ou público, como estacionar o 
veículo em vagas destinadas 
aos portadores de necessida-
des especiais e idosos sem a 
respectiva credencial. O valor 
varia de R$ 88,38 a R$ 293,47, 
podendo ser dobrado em 
caso de reincidência. Segun-
do a Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urba-
na de João Pessoa (Semob), 

o motorista que estacionar 
nessas vagas e não tiver a 
credencial será multado, 
pois ninguém pode alegar 
não cumprir a lei por desco-
nhecê-la.

Vale observar outra alte-
ração a que se refere o Artigo 
162, inciso I do CTB, onde há 
a possibilidade do agente de 
trânsito aplicar a medida ad-
ministrativa de retenção do 
veículo até a apresentação 
de condutor habilitado aos 

motoristas que insistam em 
dirigir ou pilotar veículos au-
tomotores sem possuir CNH 
(Carteira Nacional de Habi-
litação) ou PPD (Permissão 
Para Dirigir).

De acordo com o Arti-
go 7º da Lei 13.281/16, es-
sas e outras modificações 
serão implementadas no 
prazo de 180 dias a partir 
da publicação do Diário 
Oficial da União (DOU), que 
ocorreu ontem.

Mulher suspeita de 
fraudes em contratação 
de empréstimo é presa 
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Mudanças no Código de 
Trânsito Brasileiro foram 
publicadas no Diário Oficial

Lei altera valores de infrações
VAGAS EM ESTACIONAMENTOS

“Eu acho justo, 
muito justo que 
fiscalizem e mul-
tem em qualquer 
lugar, seja privado 
ou público, porque 
é abusivo o que as 
pessoas fazem. A gente vê a dificuldade 
de cadeirantes e idosos em encontrar 
uma vaga e já presenciei gente indigna-
da porque a Semob foi multar dentro do 
estacionamento de um supermercado 
grande, mas tinham vagas para uso 
exclusivo sendo ocupadas por quem não 
devia”. 

“Não estou muito 
a par dessa mu-
dança, mas acho 
maravilhoso que 
haja rigidez para 
obrigar as pessoas 
a obedecerem a lei. 
Vejo em vários lugares pessoas usando 
a vaga alegando que voltam logo. E se 
chegar algum deficiente ou idoso? Eu 
tenho o adesivo de deficiente no carro, 
mas também tenho consciência da 
minha facilidade de locomoção porque 
meu problema é no braço, então deixo a 
vaga livre”.

Lidiane de Souza  - vendedora

FLauber Camargo  - empresário

“Essa mudança 
é muito boa, 
espero que todos 
se conscientizem 
que a vaga tem uso 
exclusivo. Eu não 
pedi para ser defi-
ciente, nunca pensei que um dia ficaria 
assim, mas a discriminação é grande, 
muitas pessoas não respeitam. Mês 
passado fui em um supermercado e um 
rapaz estacionou na vaga que era para 
deficiente, mas ele não era, e eu nem 
pude falar nada porque ele demonstrou 
agressividade, queria brigar”.

“Claro que idosos 
e deficientes têm 
direito à vaga 
exclusiva e todos 
devem respeitar, 
tanto em lugares 
públicos como 
privados. Eu já tenho direito, por ter 
mais de 60 anos, mas ainda não fui tirar 
a credencial porque é muito complicado 
ter que ir à Semob, esperar e enfrentar a 
burocracia e pagar a taxa para ter a cre-
dencial, parece que a sua identidade não 
tem valor de nada, mas ela comprova 
que você tem idade e direito”.

geraLdo SoareS  - militar reformado

antônio biChara  - funcionário público
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Fala Povo

Condutor que estacionar o veículo em vagas destinadas a idosos ou portadores de necessidades especiais sem credencial é multado

A reportagem do jornal 
A União foi a um shopping 
no Centro da cidade para 
saber a opinião das pessoas 
sobre uma das mudanças 
no Código Brasileiro de 
Trânsito (CBT), que auto-
riza a Semob a fiscalizar 
o desrespeito às vagas 
de idosos e pessoas com 
deficiência em estaciona-
mentos de supermerca-
dos e outros estabeleci-
mentos comerciais. 

Para ter direito à vaga 
exclusiva, é necessário 
adquirir uma credencial. 
O idoso deve compare-
cer à Semob com a cópia 
do RG, CPF, comprovan-
te de residência em João 
Pessoa e foto recente. Já 
pessoas com deficiência, 
além desses documentos 
precisam entrar no site 
da Prefeitura, clicar em 
“serviço cidadão” e im-

primir um requerimento 
que deve ser levado ao 
médico para receber o 
laudo. O cadastro é feito 
na hora. 

As pessoas entrevis-
tadas no shopping enfa-
tizaram que quem não 
se intimida em ocupar 
indevidamente uma vaga 
reservada a essas pesso-
as deve ser multado em 
qualquer estabelecimen-
to público ou privado.

Um afirmou sentir 
na pele a discriminação 
por ser deficiente. Ou-
tro disse não ter conhe-
cimento da mudança no 
Código e assegura que, 
apesar de dispor da cre-
dencial por ter uma de-
ficiência no braço, abre 
mão do direito por acre-
ditar que a vaga deve 
ser destinada a pessoas 
com maior dificuldade 
de mobilidade. Veja a 
seguir as opiniões dos 
entrevistados.

Janielle Ventura
Especial para A União

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Adrizzia Renata
Especial para A União

Em julho de 2015, o CTB no 
seu Art. 2º, parágrafo único, foi 
alterado pela Lei 13.146 (Esta-
tuto do Deficiente), passando a 
vigorar em janeiro de 2016. An-
tes, o artigo dizia que são consi-
deradas vias terrestres as praias 
abertas à circulação pública e as 
vias internas pertencentes aos 

condomínios constituídos por 
unidades autônomas.

Agora, ele garante que são 
consideradas vias terrestres as 
praias abertas à circulação pú-
blica, as vias internas pertencen-
tes aos condomínios constituí-
dos por unidades autônomas e 
as vias e áreas de estacionamen-

to de estabelecimentos privados 
de uso coletivo.

Valores alterados
Seguindo o curso das mudan-

ças na Lei 9.503/97, os valores se-
rão: infração gravíssima, R$ 293,47; 
grave, R$ 195,23; média, R$ 130,16; 
e leve, R$ 88,38.

CTB traz mudanças em áreas de uso coletivo

O município de Pi-
cuí tem cinco dias para 
comprovar junto ao 
Ministério Público da 
Paraíba que já iniciou o 
processo de revisão dos 
alvarás de todos os mo-
totaxistas que atuam na 
cidade, juntando cópia 
das notificações expedi-
das aos 47 profissionais 
que prestam esse servi-
ço para que eles apre-
sentem documentação 
atualizada. 

Essa e outras medi-
das estão previstas no 
termo de ajustamento 
de conduta (TAC) que foi 
assinado na quarta-feira 
(4) pelo prefeito Acácio 
Dantas, pelo secretário 
municipal de Infraes-
trutura, Karkon Santos, 
pelo chefe da 26a Cir-
cunscrição Regional de 
Trânsito (Ciretran), Moacir 
Costa, pelo advogado do 
Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB), 
Edvaldo Gomes e pelo 
presidente da Associa-
ção de Mototaxistas, Ar-
têmio Oliveira.

Segundo o promo-
tor de Justiça Leonardo 
Quintans, o TAC tem 
como objetivo obrigar 
os órgãos competentes 
a adequar o serviço de 
mototáxi à legislação, 
intensificando o traba-
lho de fiscalização no 
município. 

Análise e inspeções
De acordo com o 

termo de ajustamento 
de conduta, o município 
tem 30 dias para analisar 
toda a documentação 
apresentada pelos mo-

totaxistas e para realo-
car a praça de mototáxi 
do centro da cidade para 
a Rua Eduardo Macêdo, 
via conhecida como 
“Calçadão”, no Centro. 
“A praça de mototáxi 
está em local inadequa-
do, pois ocupa e obstrui 
o passeio público”, justi-
ficou o promotor.

Nesse mesmo prazo, 
deve fazer, em parceria 
com o Detran, as inspe-
ções das motocicletas 
que fazem esse serviço, 
com o objetivo de veri-
ficar a observância dos 
equipamentos obriga-
tórios exigidos por lei. 
Os mototaxistas terão 
mais 30 dias para provi-
denciar as adequações e 
corrigir as irregularida-
des detectadas tanto na 
documentação quanto 
nos veículos, sob pena 
de serem punidos com 
as sanções previstas na 
Lei Municipal 1053/00.

Município e Detran 
também se comprome-
teram a realizar, nos seis 
meses seguintes, pelo 
menos uma operação 
de fiscalização conjun-
ta mensal nos veículos 
que prestam o serviço de 
mototáxi para verificar 
o cumprimento das nor-
mas legais e a existência 
de clandestinos.

O descumprimento 
de qualquer uma das 
cláusulas do TAC impli-
cará em multa pessoal 
cominatória ao prefei-
to da cidade e ao re-
presentante do Detran, 
equivalente a R$ 10 mil, 
acrescida de R$ 500 por 
dia de atraso.

TAC cobra fiscalização 
no serviço de mototáxi

 EM PICUÍ

O número de acidentes de 
trânsito envolvendo motoci-
clistas caiu 13,9% nos quatro 
primeiros meses de 2016 em 
Campina Grande, em compa-
ração com idêntico período 
de 2015. É o que informa a 
3ª Companhia de Policiamen-
to de Trânsito (CPTran), com 
base em dados repassados 
pelo Hospital de Emergência 
e Trauma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes.

De acordo com o capitão 
Ralisson Andrade, coman-
dante da CPTran, de janeiro 
a abril de 2015 foram regis-
trados 3.659 acidentes, e em 
2016 ocorreram 3.149.  Já em 
relação aos ciclistas, a CPTran 
observou que ocorreu aumen-
to no número de ocorrências. 
Em 2015 aconteceram 268 
acidentes e em 2016 o núme-

ro subiu para 285 no primeiro 
quadrimestre.

Com o objetivo de dimi-
nuir o índice de acidentes en-
volvendo ciclistas, o Batalhão 
de Polícia de Trânsito e as 
Companhias de Trânsito em 
Campina Grande e nas demais 
cidades-sedes de Batalhões da 
Polícia Militar lançaram uma 
campanha de orientação, que 
tem como slogan “Vou de bike 
sim, mas vou legal! Ciclista 
consciente pedala fazendo a 
diferença”.

A 3ª CPTran espera cons-
cientizar os ciclistas por meio 
de textos informativos e  ações 
de fiscalização. Um passeio ci-
clístico está previsto para o dia 
15 deste mês, com saída às 7h 
do Parque da Criança. “Esta-
mos envidando esforços para 
que o hábito de fazer o que é 
correto possa ser incutido na 
mente do ciclista”, afirmou o 
capitão Ralisson Andrade.

Cai número de acidentes 
com motociclistas em CG

EM 2016
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Suspeita de fraudes em contratação 
de empréstimo consignado é presa
Mulher estaria agindo com 
outras pessoas na Paraíba 
e no Rio Grande do Norte

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Defrauda-
ções e Falsificações (DDF) de 
João Pessoa, prendeu, na tar-
de de ontem, Edilene Isabel 
Souza da Silva, 51 anos, na-
tural da cidade Natal, no Es-
tado do Rio Grande do Nor-
te. Ela foi presa em flagrante 
por praticar fraudes relacio-
nadas à contratação de em-
préstimos consignados. De 
acordo com o trabalho inves-
tigativo, Edilene vinha agin-
do há cerca de dois anos na 
Paraíba e no Rio Grande do 
Norte em parceria com ou-
tras pessoas.

A mulher presa pela 
DDF aparece nas investiga-
ções que vinham sendo reali-
zadas há mais de um ano pe-
los policiais que monitoram 
os membros de uma suposta 
organização criminosa com 
atuação em várias cidades da 
Paraíba e nos estados vizi-
nhos. O grupo seria respon-

sável por contratações frau-
dulentas de empréstimos 
consignados com valores su-
periores a R$ 400 mil.

“Os suspeitos usam do-
cumentos falsos com iden-
tidade, comprovantes de 
residência e de renda para 
conseguirem a aprovação do 
crédito e a obtenção dos va-
lores de maneira criminosa. 
A DDF vai continuar as in-
vestigações para que todos 
os membros da organização 
criminosa sejam descober-
tos e responsabilizados pelas 
condutas praticadas”, disse o 
delegado da DDF, Lucas Sá.  

Edilene vai responder 
pelos crimes de estelionato, 
falsa identidade e associação 
criminosa. O delegado Lucas 
Sá orienta que as vítimas 
procurem a DDF para que 
as queixas sejam formaliza-
das e a suspeita responda na 
Justiça por todos os crimes 
que cometeu. E alerta para 
que em casos de denúncias 
ou situações suspeitas, a De-
legacia de Defraudações e 
Falsificações seja acionada 
pelo telefone 3218-5333 e 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) flagrou na tarde 
de ontem dois veículos de 
dimensões excedentes tran-
sitando na BR-230, em São 
Mamede, sem o devido cum-
primento das exigências le-
gais. Os autocargas estavam 
transportando rotores, peças 
de 22 toneladas integrantes 
de turbinas eólicas para ge-
ração de energia.

A combinação havia par-

tido da Bahia e seguiria até 
o Estado do Rio Grande do 
Norte, onde está localizado 
um dos maiores parques eó-
licos do País. A irregularida-
de encontrada pelos policiais 
consistiu na inconformidade 
na Autorização Especial de 
Trânsito – AET, documen-
to obrigatório nesse tipo de 
transporte. Outro ponto em 
desacordo com a norma foi a 
insuficiência na quantidade 

de veículos na realização da 
escolta.

No documento apresen-
tado constava como largura 
do veículo 3,8 metros, me-
dida limite para a exigência 
de apenas uma unidade de 
escolta. Ao realizarem a me-
dição, os policiais constata-
ram a medida de 4,7 metros, 
dimensão que requer duas 
unidades de escolta.

Os autocargas só pode-

rão seguir viagem após apre-
sentação de nova AET infor-
mando as dimensões reais da 
carga e envio de mais veícu-
los de escolta credenciados 
para promover a segurança 
que o transporte da peça exi-
ge. A infração nesses casos é 
de natureza grave  e a neces-
sidade de escolta de carga é 
requisito de segurança para 
alertar os demais veículos e 
evitar acidentes.

A Polícia Civil, por meio 
de um trabalho realizado 
pela 19ª Delegacia Seccional, 
com sede em Sousa, prendeu 
Paulo Roberto Tavares de 
Oliveira, contra quem existia 
um mandado de prisão em 
aberto, pelo crime de roubo, 
expedido pela 1ª Vara da Co-
marca de Sousa. 

De acordo com o dele-
gado Francisco Abrantes, 
do Núcleo de Roubos e Fur-
tos da seccional, o suspeito 
foi identificado e preso no 
Conjunto Nossa Senhora de 
Fátima, na localidade conhe-
cida por ‘Cangote do Urubu’. 
“O suspeito já vinha sendo 
investigado por diversos as-
saltos nessa cidade, especial-
mente por roubos de moto. 
O trabalho policial continua 
e se tiverem outras pessoas 
envolvidas nesse tipo de cri-
me, consequentemente, elas 
serão identificadas e presas”, 
disse a autoridade policial. O 
suspeito foi ouvido na dele-
gacia e em seguida encami-
nhado para uma unidade pri-
sional, onde deverá aguardar 
as decisões da Justiça. 

Núcleo
A Polícia Civil da Paraí-

ba implantou um Núcleo de 
Roubos e Furtos na cidade 
de Sousa, no Sertão do Es-

tado, que ficará responsável 
pelos inquéritos relaciona-
dos a assaltos a pessoa e a 
estabelecimentos comer-
ciais.  O espaço começou 
a funcionar no último dia 
25 de abril e está instalado 
no prédio da 19ª Delegacia 
Seccional, com uma equipe 
completa: delegado, escri-
vães e agentes de investiga-
ção, além de viatura. 

O delegado responsável 
é Francisco Abrantes. A de-
legacia trabalha em regime 
de expediente com autono-
mia de funcionamento. Nos 
fins de semana, a Delegacia 
Distrital recebe os registros 
e repassa para o núcleo na 
segunda-feira. 

A delegada da 19ª Sec-
cional, Patrícia Forny, desta-
cou a importância do núcleo. 
“Tenho certeza que executa-
remos um trabalho diário, 
que exigirá dedicação e com-
prometimento e a equipe 
selecionada está à altura do 
desafio. Reforçamos que é 
importante a participação da 
sociedade, por meio do nú-
mero 197 – Disque Denúncia 
da Secretaria da Segurança e 
da Defesa Social (Seds), aju-
dando com informações que 
levem ao reconhecimento 
dos autores dos crimes patri-
moniais”, finalizou.

pelo 197  Disque Denúncia 
da Secretaria da Segurança 
e da Defesa Social (SEDS). 

Não precisa se identificar e 
todas as informações serão 
investigadas.

A Polícia Civil, por 
meio de um trabalho in-
vestigativo realizado pe-
las equipes da Delegacia 
de Crimes contra o Pa-
trimônio (Roubos e Fur-
tos) de Campina Grande, 
prendeu e apreendeu 
envolvidos em assaltos 
a lojas de departamen-
to e de telefonia celular 
de Campina Grande e de 
João Pessoa durante a 
Operação Android I, na 
tarde de ontem. Foram 
presos Vinicius Clarindo 
da Silva e Waldir Justino 
Ribeiro Júnior e ainda 
foi apreendido um ado-
lescente de 14 anos. 

De acordo com o de-
legado da Roubos e Fur-

tos, Cristiano Santana, 
o trio faz parte de uma 
quadrilha especializada 
em crimes patrimoniais. 
“Outras pessoas estão 
envolvidas e as investi-
gações vão continuar. 
Acreditamos que mais 
dez pessoas possam in-
tegrar essa quadrilha em 
Campina Grande e em 
João Pessoa. Todos já fo-
ram identificados e mais 
prisões ocorrerão”, disse 
a autoridade policial. 

O trio é suspeito 
dos assaltos ocorridos há 
duas semanas, no Centro 
de Campina. Durante a 
ação policial foram re-
colhidos um simulacro e 
celulares roubados. 

PC prende envolvidos 
em assaltos a lojas

OPERAÇÃO ANDROID I

Mandado de prisão é 
cumprido em  Sousa

ROUBOS DE MOTO

PRF flagra veículos sem escolta
PEÇAS DE 22 TONELADAS

Dois autocargas transportavam rotores de turbinas eólicas da Bahia para o Rio Grande do Norte sem cumprir as exigências legais

Reprimir de forma 
qualificada o tráfico de 
drogas por meio de inves-
tigação criminal efetiva 
é o objetivo do Núcleo 
de Repressão a Entorpe-
centes (NRE), implantado 
pela Polícia Civil da Paraí-
ba, em Campina Grande. 
A unidade especializada, 
em funcionamento desde 
a segunda quinzena do 

mês de abril, atende às de-
mandas da população, dos 
profissionais da Seguran-
ça Pública e do Judiciário 
para o enfrentamento do 
comércio ilegal de drogas 
no município.

De acordo com o titu-
lar do Núcleo, delegado 
Ramirez São Pedro, a es-
trutura está funcionando 
na Central de Polícia Ci-

vil, no bairro do Catolé, 
e conta inicialmente com 
duas equipes de inves-
tigação. “Atendemos a 
uma demanda específica, 
que abrange as investiga-
ções voltadas tanto para 
as bocas de fumo quanto 
para os grandes carrega-
mentos de drogas, ocasio-
nando, assim, uma repres-
são qualificada”, explicou 

a autoridade policial. 
O ambiente prepara-

do para abrigar o Núcleo 
de Repressão a Entorpe-
centes funciona ao lado 
da Delegacia de Roubos 
e Furtos (DRF). Em duas 
semanas, as equipes da 
unidade realizaram qua-
tro prisões de traficantes, 
apreenderam duas armas 
de fogo, um quilo de ma-

conha e ainda recupera-
ram um veículo roubado. 
“É uma tendência que as 
maiores demandas obte-
nham cada vez mais equi-
pes especializadas. É o caso 
da repressão ao tráfico de 
drogas, que passa a ter 
também mais mobilidade 
e melhores condições para 
agir diretamente nessa 
área”, concluiu.

NRE combate comércio ilegal de drogas em Campina
Unidade foi 
implantada há 
duas semanas 
para atender 
a demanda da 
população

FOTO: Secom-PB

FOTO: PRF/PB
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Força de combate ao mosquito 
visita 2,8 milhões de domicílios
Terceiro ciclo de visitas de 
combate ao Aedes aegypti 
na Paraíba terminou ontem 

O terceiro ciclo das vi-
sitas domiciliares em todo 
o Estado em combate ao 
mosquito Aedes aegypti foi 
encerrado ontem. O quarto 
e último ciclo começa nos 
próximos dias e vai até o fi-
nal de junho. Esse trabalho 
foi iniciado em 5 de janeiro 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), em parce-
ria com o Exército Brasilei-
ro, Corpo de Bombeiros e 
Prefeituras. 

Em cada ciclo, o nú-
mero total de imóveis a 
ser visitados na Paraíba é 
de 1.177.843. De janeiro 
até agora foram visitados 
2.849.704. Ainda foram tra-
balhados 2.382.967 e esta-
vam fechados, 305.206.

O objetivo é extermi-
nar os criadouros e focos 
do mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor da dengue, 
chikungunya e vírus zika, 
uma das causas da microce-
falia.

Treinamento
Na manhã de ontem, 

a SES iniciou treinamento 
para soldados recém-che-
gados ao Exército que serão 
integrados aos ciclos de visi-
ta. O objetivo é capacitá-los 
para a abordarem a popu-
lação dentro do plano de 
combate aos criadouros do 
Aedes aegypti.

Participam do treina-
mento, que termina na ma-
nhã de hoje, 139 soldados do 
Grupamento de Engenharia, 
de João Pessoa, e ainda mili-
tares do 15º BIMtz, em Cruz 
das Armas; 16º RCMec, em 
Bayeux, e 31º Batalhão, de 
Campina Grande.

“A intenção é preparar 
os soldados para o 4º e úl-
timo ciclo que será iniciado 
neste mês de maio e encer-

rado em junho”, disse o téc-
nico da Vigilância Epidemio-
lógica Antonio Neto, que é 
palestrante.

Para o tenente Renzo, 
que participou das visitas 
domiciliares desde o pri-
meiro ciclo, o treinamento 
é muito importante. “Todos 
estes soldados acabaram de 
ingressar no Exército. Daí 
a necessidade de se pro-
mover este treinamento, 
onde aprenderão tudo que 
é necessário ao trabalho, 
a exemplo de abordagem, 
identificação, entendimento 
do problema e repasse à po-
pulação das formas de com-
batê-lo”, disse.

O Hemocentro da Pa-
raíba realizou ontem mais 
um Dia de Faxina contra o 
Aedes aegypti, com o intuito 
de envolver todos os funcio-
nários na ações de combate 
ao mosquito que transmite 
o vírus da dengue, chikun-
gunya e zika. 

Esta ação faz parte do 
cronograma adotado pela 
instituição no final do ano 
passado, que estabeleceu as 
quartas-feiras como o “Dia 
D”, mobilizando os servido-
res para garantir a qualida-
de e a eficiência com a ques-
tão da prevenção dos focos 
do mosquito.

A coordenadora da hi-
gienização, Silmara Alves, 
reuniu os funcionários da 
higienização e manutenção 
para estabelecer as priori-
dades da faxina, e lembrar a 
importância que todos têm 
no processo de conscienti-
zação e prevenção ao foco do 
mosquito. “O cuidado é cons-
tante, o trabalho da faxina é 
quando conseguimos avaliar 
os resultados, rever as estra-
tégias, e continuar em aler-
ta”, afirma Silmara.

A equipe da manuten-
ção intensificou os trabalhos 
vistoriando as calhas e rea-
lizando a poda das árvores, 

além de passar pelos setores 
internos da instituição e suas 
dependências recolhendo 
copos descartáveis e outros 
objetos que acumulam água 
e se transformam em locais 
adequados para criadouros 
do Aedes aegypti.

A diretora-geral do He-
mocentro, Sandra Sobreira, 
ressaltou o compromisso 
de todos contra o mosqui-
to. “Estamos fazendo um 
trabalho em conjunto para 
que todos se sintam res-
ponsáveis em acabar com 
o mal, não deixando que 
ele apareça. Sabemos que a 
batalha é grande, mas esta-
mos empenhados e temos a 
certeza de que a prevenção 
é o caminho”.

O Hemocentro tem in-
vestido em ações educativas, 
com doadores e funcioná-
rios, para complementarem 
as ações preventivas da 
faxina. “Mesmo mantendo 
as dependências da insti-
tuição em cuidado e limpa, 
o mosquito exige atenção 
constante. Mostrar que nós 
estamos nos mobilizando é 
também uma forma de cha-
mar a atenção da população 
para o problema, para parti-
ciparem desta luta, que é de 
todos”, enfatiza Sandra.

Faxina contra o Aedes

A Vigilância Ambiental e o Con-
trole de Zoonoses de Cabedelo reali-
zaram ontem uma ação conjunta de 
combate ao mosquito Aedes aegypti 
em um prédio abandonado no bairro 
de Intermares. A ação atendeu a di-
versas e constantes denúncias feitas 
pela população local sobre o estado 
de abandono em que se encontra o 
local, onde já funcionou um hotel. 

A intervenção foi possível por 
uma liminar concedida pela Justiça, 
permitindo que as equipes entrassem 
no prédio, que é uma propriedade 
particular. A ação também contou 
com o apoio do Corpo de Bombeiros 
e da Polícia Militar. 

“Essa não é uma ação isolada. Tra-
balhamos nessa área rotineiramente. 
De dois em dois meses fazemos visita 
em toda a área do bairro. Hoje, es-
pecificamente, em virtude das várias 
denúncias encaminhadas pela popu-
lação sobre a situação desse prédio, 
estamos realizando uma ação espe-
cífica para fazer uma pesquisa de 
larvas de mosquito e tentar eliminar 
possíveis focos do Aedes, através do 

uso de fumacê. Aproveitando o en-
sejo, trouxemos também a equipe da 
Zoonoses para realizar uma desrati-
zação na área do prédio”, explicou 
o supervisor geral da Vigilância Am-
biental, José Aguiar.

As equipes já tinham ido ao local 
outras vezes, mas nunca encontraram 
o dono ou o responsável pelo prédio. 
Diante da situação, solicitaram uma 
liminar da Justiça permitindo a entra-
da forçada, com a presença de autori-
dades policiais.

“O principal problema que tive-
mos aqui foi a dificuldade de acesso. 
Não podíamos adentrar a um prédio 
particular sem a autorização, sem o 
apoio e a participação do pessoal da 
Justiça. Após a liminar, aproveitamos 
a oportunidade para fazermos, em 
conjunto com a Zoonoses, um traba-
lho mais eficaz e mais consistente no 
local”, explicou Aguiar. 

Denúncias de focos do Aedes 
aegypti podem ser feitas através da 
Vigilância Epidemiológica, pelo tele-
fone 3250.3141, e da Vigilância Am-
biental, no 3250.3501.

Ação é intensificada em Intermares 

PRÉDIO ABANDONADO

FOTO: Secom Cabedelo

As equipes entraram no prédio do antigo hotel por meio de uma liminar concedida pela Justiça 

325 mil pessoas 
já se vacinaram 
contra a gripe 
H1N1 na PB

Iniciada no dia 11 de 
abril, a campanha de vaci-
nação contra a gripe H1N1 
atingiu a marca de 325.716 
doses aplicadas na Paraíba. 
A Secretaria Estadual de 
Saúde recebeu, até o mo-
mento, 630 mil doses da 
vacina. A recomendação do 
Ministério da Saúde é que 
pelo menos 80% das pes-
soas incluídas no grupo de 
vulneráveis sejam vacinadas 
até o dia 20 de maio, data do 
encerramento da campanha. 
Com 946.103 pessoas in-
cluídas no grupo prioritário 
na Paraíba, 757 mil pessoas 
precisam ser vacinadas para 
a meta ser cumprida.

Fazem parte do grupo 
prioritário crianças de 6 me-
ses a 5 anos, gestantes, idosos, 
profissionais da saúde, povos 
indígenas e pessoas portado-
ras de doenças crônicas e ou-
tras doenças que comprome-
tam a imunidade. A SES afirma 
que o repasse das vacinas é 
realizado para as secretarias 
municipais de acordo com a 
demanda de população priori-
tária nas cidades.

A SES ainda informa que a 
responsabilidade de atualizar 
o dado referente ao número 
de vacinados no site do Minis-
tério da Saúde é dos municí-
pios e que, segundo análises 
no sistema, não há ausência 
de vacinas nas cidades da Pa-
raíba. De acordo com a pasta, 
"ao tomar conhecimento por 
meio de telefone ou outro 
meio de comunicação que al-
gum município encontra-se 
em desabastecimento, diante 
da disponibilidade da vacina 
no setor de imunização é feito 
o abastecimento".

Feliphe Rojas
Especial para A União

FOTO: Ricardo Puppe

Secretaria de Saúde iniciou 
ontem o treinamento para 
soldados recém-chegados 
ao Exército que serão 
integrados aos ciclos de 
visitas domiciliares
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Fiscalização constata irregularidades 
no Minha Casa, Minha Vida em JP e CG
Comercialização de imóvel do 
programa sem a quitação 
é nula e sem valor legal

Feliphe Rojas
Especial para A União

O grupo especial de 
fiscalizações do Conselho 
Federal de Corretores de 
Imóveis (Creci) constatou 
várias irregularidades no 
programa Minha Casa, Mi-
nha Vida nos municípios 
de João pessoa e Campina 
Grande. Na capital, em ape-
nas três dias de fiscaliza-
ções, constatou-se 79 irre-
gularidades e 57 suspeitas 
de fraudes em 280 aparta-
mentos visitados no Condo-
mínio Residencial Irmã Dul-
ce, no bairro Colinas do Sul. 
Em Campina Grande, após 
visita no Condomínio Vila 
Nova, foram identificadas 
23 irregularidades nos 228 
apartamentos fiscalizados.

Entre as irregularida-
des encontradas no Con-
domínio Irmã Dulce estão 
vendas, locação, cessão 
de uso e até utilização de 
apartamentos como pontos 
comerciais. Os imóveis des-
tinados a pessoas de baixa 
renda através da Faixa 1 
do “programa Social Minha 
Casa, Minha Vida” não po-
dem ser comercializados ou 

locados até o fim do perío-
do de financiamento, que 
é de 10 anos. Em Campina 
Grande, as irregularidades 
encontradas foram apar-
tamentos desocupados ou 
imóveis fechados. A fiscali-
zação ainda acontecerá por 
mais dois dias na Rainha 
da Borborema. “A gente 
vai concluir o trabalho até 
amanhã e na segunda-feira 
à tarde ou na terça-feira es-
taremos terminando o rela-
tório para ser enviado para 
a Caixa e o setor jurídico 
da instituição para tomar 
as providências cabíveis”, 
afirmou Hermano Azevedo, 
coordenador de fiscaliza-
ção do Creci-pB.

Em nota, a Caixa infor-
mou que a ação decorre de 
um acordo celebrado com 
o Creci para viabilizar a 
fiscalização de irregulari-
dades na Faixa 1 do Minha 
Casa, Minha Vida. Infor-
mou ainda que a comer-
cialização de imóvel da 
Faixa I do programa, sem 
a respectiva quitação, é 
nula e não tem valor legal. 
Quem vende fica obrigado 
a restituir integralmente 
os subsídios recebidos e 
não participará de mais 
nenhum programa social 
com recursos federais. Já 
quem adquire irregular-
mente perderá o imóvel.

A dupla Larissa/Talita (PA/AL) e o 
paraibano Vitor Felipe (parceiro de 
Álvaro Filho), participaram de uma 
entrevista coletiva ontem, na arena 
montada na Praia de Tambaú, onde 
acontece de hoje a domingo, o torneio 
Superpraia de vôlei. As bicampeãs bra-
sileiras que representarão o Brasil nos 
Jogos Olímpicos/2016, no Rio de Janei-
ro, Larissa e Talita, disseram que estão 
felizes em jogar na capital paraibana 
e prometem lutar pelo título. A du-
pla que venceu o World Tour Finals 
e terminou na segunda colocação do 
Circuito Mundial/2015, sempre gostou 
das disputas em solo paraibano. 

“Sempre somos bem recebidos pe-
los paraibanos e só podemos agradecer 
com boas partidas e o título da Super-
praia. Sabemos das dificuldades que te-
remos pela frente, já que existem con-
correntes de qualidade”, frisou Larissa, 
eleita a melhor jogadora pela Federa-
ção Internacional de Voleibol (FIVB) na 
última temporada.

Uma das melhores duplas paraiba-
nas, Álvaro Filho/Vitor Felipe, acredita 
que o fato de atuar em casa pode ser 
o diferencial para conquistar o título. 

Os atuais campeões de etapas em João 
Pessoa comentaram que existem adver-
sários fortes, entre eles, Pedro/Evandro, 
que sempre chegam às finais. “Temos 
que fazer a nossa parte para chegar ao 
título. Teremos os melhores do País e 
do mundo numa disputa envolvente, 
onde quem ganha é a torcida”, obser-
vou Vitor Felipe. Além Álvaro/Felipe a 
Paraíba contará com Bruna, George, 
Gilmário, Jô e Thati. 

É o segundo Estado com maior nú-
mero de representantes, atrás apenas 
do Rio de Janeiro, que terá 15. Os jogos 
começam hoje, a partir das 8h, com a 
participação de 16 duplas (masculino) 
16 (feminino). Amanhã, às 10h, iniciam 
a repescagem, enquanto no domingo, 
às 8h30, serão definidos os campeões. 
João Pessoa recebe pela primeira vez 
a competição, onde estarão os 14 me-
lhores times do Circuito Brasileiro. A 
premiação da etapa é duas vezes maior 
que das demais etapas do tour nacio-
nal, com R$ 79,9 mil para as duas du-
plas campeãs. Neste ano o torneio con-
ta com formato remodelado. Ao invés 
de ser dividido em Superpraia A e B, as 
16 equipes inscritas - 14 mais bem colo-
cadas do ranking da temporada e dois 
convites (wild card) - estarão todas reu-
nidas no mesmo campeonato.

Duplas nacionais e paraibanas 
começam a disputa pelo título

Vôlei de pRaia  

A Azul Linhas Aéreas Bra-
sileiras, empresa aérea mais 
pontual do mundo, estreará o 
segundo voo diário entre Re-
cife e João pessoa em 13 de 
junho. A novidade ampliará a 
oferta de assentos na rota – a 
operação será com ATR 72-
600, de 70 assentos – e trará 
ainda mais opções de conexão, 
sobretudo, aos clientes parai-
banos. A solicitação da com-
panhia está em aprovação pela 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac).

 “A novidade aumentará 
ainda mais o fluxo de clientes 
viajando dentro do Nordeste 
e, ainda, para outras regiões do 
país, dada a ampla conectivida-
de da Azul no Recife. Em voos 

rápidos, os clientes tanto da 
capital pernambucana quanto 
paraibana terão ainda mais op-
ções de viagens principalmen-
te a turismo e negócios locais”, 
destaca Marcelo Bento, diretor de 
planejamento e Alianças da Azul.

Com os recentes investi-
mentos da Azul no Recife, os 
clientes que partem de João 
pessoa contarão, por exemplo, 
com ligações para Brasília, Be-
lém, Curitiba e outras cidades 
em diversas regiões do país. 
Outros destinos que já eram 
atendidos pela companhia a 
partir da capital pernambuca-
na também estão disponíveis, 
como São paulo, Belo Horizon-
te, Fernando de Noronha e di-
versas capitais nordestinas.

Amanda Araújo Rodri-
gues é a nova secretária exe-
cutiva do Empreender paraíba. 
Ela substitui Tibério Limeira, 
que se desincompatibilizou do 
cargo para disputar uma vaga 
na Câmara Municipal de João 
pessoa. Amanda é casada, tem 
dois filhos, é formada em Con-
tabilidade e tem pós-Gradua-
ção em Finanças, Auditoria e 
Controladoria.

A nova secretária assumiu 
o cargo destacando que seu 
compromisso é ampliar e for-
talecer o projeto na paraíba e 
levar novos empreendedores a 
utilizarem as linhas de créditos 
que existem no programa Em-
preender-pB.

Azul ampliará a oferta 
com segundo voo diário

Amanda Araújo assume 
a Secretaria Executiva

ReciFe e João pessoa

empReendeR paRaíba

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) realizou, ontem, 
uma reunião para alinhamento 
e preparação da 4ª Campanha 
Estadual de Hanseníase, Geo-
mintíases e Tracoma, que será 
realizada de 22 a 26 de agosto. 
Este ano participarão 69 muni-
cípios, destes 57 são prioritá-
rios e 12 municípios são volun-
tários. O número de escolas que 
aderiram à campanha para este 
ano é de 1215, o que representa 
156.385 escolares.

Os municípios prioritários 
são: Alhandra, Bayeux, Cabe-
delo, João pessoa, Lucena, Ma-
manguape, pitimbu, Santa Rita, 
Sapé, Araçagi, Araruna, Ba-

naneiras, Cacimba de Dentro, 
Casserengue, Cuitegi, Guarabi-
ra, pilões, pirpirituba, Riachão, 
Alagoa Nova, Aroeiras, Boquei-
rão, Campina Grande, Espe-
rança, Queimadas, Santa Cecí-
lia, São Sebastião de Lagoa da 
Roça, Damião, pedra Lavrada, 
picuí, Camalaú, Congo, Montei-
ro, Sumé, Cacimbas, patos, San-
ta Teresinha, São José de Espi-
nharas, Santana de Mangueira, 
Brejo do Cruz, Catolé do Rocha, 
Jericó, São Bento, Cajazeiras, 
Monte Horebe, poço Dantas, 
Cajazeirinhas, Sousa, Vieiró-
polis, Água Branca, Imaculada, 
Juru, Manaíra, princesa Isabel, 
São José de princesa, Tavares e 

Itatuba. Já os 12 municípios vo-
luntários são: Curral de Cima, 
Serra da Raiz, Barra de Santa 
Rosa, Baraúna, Frei Martinho, 
Nova palmeira, São Sebastião 
de Umbuzeiro, Vista Serrana, 
Belém do Brejo do Cruz, Bonito 
de Santa Fé, São João do Rio do 
peixe e Triunfo.

A reunião foi realizada na 
sala da Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB) e contou com a 
presença da Gerência Opera-
cional de Vigilância Epidemio-
lógica, Gerência Operacional 
de Vigilância Ambiental, Aten-
ção Básica, Núcleo de Doen-
ças Endêmicas e Secretaria de 
Educação do Estado.

Governo prepara 4ª Campanha 
Estadual contra as doenças 

Hanseníase, Geomintíases e tRacoma “Núcleo de 
Apoio Fiscal” 
atua no Campus 
de Monteiro

Será inaugurado na pró-
xima quarta-feira (11), às 
19h, no Auditório do Centro 
de Ciências Humanas e Exa-
tas (CCHE) da Universidade 
Estadual da paraíba (UEpB), 
no Campus VI, localizado em 
Monteiro, o projeto de exten-
são 1º Núcleo de Apoio Fiscal 
(NAF). Associado ao programa 
Receita para Cidadania e para 
o Desenvolvimento, o projeto 
oferecerá atendimento à po-
pulação dos serviços disponi-
bilizados pelo portal da Recei-
ta Federal para os usuários da 
modalidade pessoa Física (pF) 
que apresentem pendências 
com o órgão público.

Atletas fazem os últimos preparativos para a abertura que começa hoje e vai até domingo

Foto: Ortilo Antonio Detran promove 
seminário para 
motociclistas no 
“Maio Amarelo”

Com a finalidade de dis-
cutir sobre condução defensi-
va e educação para o trânsito 
seguro de motos, o Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran-pB) promove, no 
próximo dia 28, o I Seminá-
rio de pilotagem Segura para 
condutores de motocicletas 
abaixo de 300 cilindradas. As 
inscrições são gratuitas e de-
vem ser feitas no site do ór-
gão (www.detran.pb.gov.br) . 

O evento será aberto às 
7h30, no Centro de Educação 
da polícia Militar da paraíba, 
no Conjunto Mangabeira VII, 
e marcará o encerramento da 
programação do Movimento 
Maio Amarelo, na capital.

“O seminário visa dis-
cutir valores de segurança e 
cidadania, aprimorando téc-
nicas de pilotagem de moto-
cicletas”, afirmou a chefe da 
Divisão de Educação de Trân-
sito do Detran-pB, Abimada-
be Vieira, coordenadora do 
treinamento. O curso será 
dividido em dois módulos: 
teórico e prático. Na primeira 
etapa serão abordados con-
ceitos de legislação de trân-
sito, manutenção preventiva 
de moto, prevenção de aci-
dentes, primeiros socorros 
e, principalmente, o compro-
metimento do motociclista 
com a sua segurança e a dos 
demais usuários da via.

O módulo prático será 
ministrado pela equipe do 
Núcleo de Estudo de Trânsi-
to do Centro de Educação da 
polícia Militar, com exercí-
cios visando corrigir vícios e 
posturas que interferem ne-
gativamente na pilotagem. 
para esse módulo é funda-
mental que os participantes 
compareçam com equipa-
mentos e trajes adequados, 
como capacetes, luvas, bo-
tas, jaquetas e calças apro-
priadas.

Entre os palestrantes 
está o tenente coronel Israel 
Moura, da polícia Militar de 
pernambuco, que discorrerá 
sobre Legislação, fiscalização 
e política de segurança.

Ao assumir a Secretaria 
Executiva do Empreender 
paraíba, Amanda Araújo in-
formou que os contratos que 
estiverem em atraso serão 
regularizados. Os interessa-
dos poderão obter mais infor-
mação sobre o seu contrato 
em uma das unidades do Em-
preender-pB, ou pelo telefone 
(83) 3612-9250.

Secretária Amanda Araújo

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br



Califórnia aumenta de 
18 para 21 anos idade 
mínima para fumar
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STF afasta Cunha por unanimidade

À unanimidade dos mi-
nistros do Supremo Tribunal 
Federal (STF), por 11 votos 
ficou  decidido nessa quinta-
feira (5) manter a suspensão 
do mandato parlamentar e o 
afastamento por tempo in-
determinado do deputado 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
da presidência da Câmara.

Com esta decisão foi ra-
tificada a liminar proferida 
nessa madrugada pelo mi-
nistro Teori Zavascki, ao ana-
lisar pedido da Procuradoria 
Geral da República (PGR). O 
órgão apontou o uso do car-
go, por Cunha, para prejudi-
car investigações da Opera-
ção Lava Jato e o processo 
de cassação ao qual ele res-
ponde no Conselho de Ética 
da Câmara. Antes da decisão, 
a assessoria de Cunha infor-
mou que ele iria recorrer.

A assessoria do depu-
tado Eduardo Cunha (PMDB
-RJ) informou ontem mesmo 
que ele daria coletiva após a 
sessão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), mas antecipou 
que o deputado descarta re-
nunciar ao cargo. “Sem chan-
ce de renunciar”, disse Cunha 
aos assessores. Na manhã 

dessa quinta-feira, o deputa-
do foi afastado do mandato 
parlamentar e da presidên-
cia da Câmara  pelo ministro 
do STF Teori Zavascki.

Eduardo Cunha perma-
nece na residência oficial, 
mesmo depois de a maioria 
do Supremo ter acatado o 
voto do ministro Teori Za-
vascki. Cunha não falou com 
a imprensa e segue reunido 
com os advogados e assesso-
res.

Mais cedo, o deputado 
também recebeu visitas de 
aliados. Passaram pela resi-
dência oficial os deputados 
Paulinho da Força (SD-SP), 
Benjamin Maranhão (SD-PB) 
Hugo Motta (PMDB-PB), 
Beto Mansur (PRB-SP), Al-
berto Filho (PMDB-MA) e 
André Fufuca (PP-MA).

Alguns líderes partidá-
rios aliados de Cunha divul-
garam essa tarde uma nota 
manifestando solidariedade 
ao deputado. Eles avaliaram 
“com elevada preocupação” 
a decisão de Teori. Para os 
deputados, a decisão “de-
monstra um desequilíbrio 
institucional entre os Pode-
res da República”. Assinaram 
a nota os líderes do PSD, Ro-
gério Rosso (DF), PTB, Jovair 
Arantes (GO),  PSC, André 
Moura (PE), PMDB, Leonar-
do Picciani (RJ),  PTN, Renata 
Abreu (SP) e PR, Aelton Frei-
tas (MG).

Com esta decisão foi 
ratificada a liminar proferida 
pelo ministro Teori Zavascki 

POR 11 VOTOS A ZERO

Agência Brasil

Ex-presidente da Câmara  dos deputados Eduardo Cunha, afastado  ontem do cargo pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal

FOTO: Reprodução/Internet

Vice-líder do governo 
na Câmara, o deputado Sil-
vio Costa (PTdoB-PE) disse 
hoje (5) que está preocupa-
do com o que chamou de “a 
última cartada” que estaria 
sendo preparada por Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ), com a 
ajuda de advogados e aliados, 
para que a Câmara não acate 
a decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que o afas-
tou da presidência da Casa. 
De acordo com Costa, Cunha 
usa a jurisprudência criada 
no caso Natan Donadoni, se-
gundo a qual a prerrogativa 
para cassação de mandato se-
ria do plenário da Casa.

“Cunha está tentando 
usar essa jurisprudência para 
escapar, sob o argumento de 
que não foi condenado”, disse 
o líder do governo. Em outra 
frente, Cunha já estaria atuan-
do para que, em uma eventual 
eleição para a presidência da 
Câmara, emplacar um de seus 
candidatos. “Ele já tem três 
candidatos: Jovair Arantes 
(PTB-GO), André Moura (PS-
C-SE) e Rogério Rosso (PSD-
DF)”, afirmou Silvio Costa.

Conforme o vice-líder, 
em meio ao furacão causado 
pelo afastamento de Eduar-
do Cunha da presidência da 
Câmara, o presidente interi-
no da Casa, deputado Waldir 
Maranhão (PP-MA), pediu 
que os deputados tenham 
serenidade para conduzir os 
trabalhos. Para Silvio Costa, 
a disputa entre Maranhão e 

Eduardo Cunha para definir 
quem ocupará o cargo “já 
começou”, uma vez que, em 
conversa nesta quinta-feira 
com o interino, ouviu dele 
argumentações contrárias à 
eleição que definiria o futuro 
ocupante do posto.

Sessão informal
Maranhão e Costa se 

reuniram na manhã de hoje 
e, com a ajuda de assesso-
res técnicos, foram infor-
mados de que novas elei-
ções para a presidência da 
Casa só serão possíveis caso 
Eduardo Cunha seja cassa-
do pela própria Câmara dos 
Deputados. De acordo com 
o deputado pernambucano, 
a reunião deixou claro que, 
“nesse momento, começou 
a disputa entre os dois”, 
visando à definição sobre 
quem ocupará a cadeira.

Mais cedo, Maranhão foi 
ao plenário da Câmara, onde 
chegou a sentar na cadeira 
da presidência. Em seguida, 
anunciou o encerramento da 
sessão, o que gerou protes-
tos de alguns deputados que 
desejavam discursar.

Uma sessão informal foi 
instalada e presidida pela 
deputada Luiza Erundina 
(PSOL-SP). Na saída, Mara-
nhão disse apenas que seria 
necessário aguardar os des-
dobramentos do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Pos-
teriormente, reuniu-se com 
alguns líderes, aos quais con-
firmou a realização da sessão 
extraordinária desta quinta-
feira à tarde.

Ex-presidente manobra 
Casa a não aceitar decisão

DENÚNCIA DE SiLVIO COSTA

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

A presidente Dilma 
Rousseff disse ontem que 
o afastamento do cargo do 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
ocorreu “antes tarde do que 
nunca”. Dilma lamentou que 
Cunha tenha conseguido 
presidir “na cara de pau” a 
sessão da Câmara que apro-
vou o “lamentável” prosse-
guimento do processo de 
impeachment. A liminar foi 
concedida pelo ministro Teo-
ri Zavascki e ainda precisa 

ser analisada pelo plenário 
do Supremo.

“Hoje, antes de sair de 
Brasília, soube que o Supre-
mo Tribunal Federal tinha 
afastado o senhor Eduardo 
Cunha alegando que ele es-
tava usando seu cargo para 
fazer pressões, chantagens. 
A única coisa que eu lamen-
to, mas eu falo antes tarde 
do que nunca, é que infeliz-
mente ele conseguiu e, vocês 
assistiram, ele presidindo 
na cara de pau o lamentável 
processo [de impeachment] 
na Câmara”, afirmou Dilma, 
durante a cerimônia de iní-
cio da operação comercial 
da Usina Hidrelétrica de Belo 

Monte, em Vitória do Xingu, 
no Pará.

Para Dilma, a admissibi-
lidade do pedido de afasta-
mento foi uma “chantagem” 
de Cunha. “Na verdade, o iní-
cio desse impeachment foi 
uma chantagem do senhor 
Eduardo Cunha, que pediu 
para o governo votos para im-
pedir seu próprio julgamento 
na Comissão de Ética da Câ-
mara. Nós não demos os vo-
tos. Ele entrou com o pedido 
de impeachment. Esse impea-
chment é um claro desvio de 
poder, porque ele usa seu car-
go para se vingar de nós por-
que nós não nos curvamos às 
chantagens dele.”

Afastamento de Cunha
Zavascki, que é relator 

da Operação Lava Jato no 
Supremo Tribunal Federal, 
determinou o afastamento 
de Cunha do mandato de de-
putado federal e, em conse-
quência, da presidência da 
Câmara. O ministro atendeu 
a pedido do procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, 
que apresentou denúncia 
acusando Cunha de tentar 
interferir na condução das in-
vestigações da Operação Lava 
Jato. Cunha informou que vai 
recorrer da decisão. Mesmo 
afastado do mandato, ele 
permanece como deputado e 
com foro privilegiado.

“Antes tarde do que nunca”
PRESIDENTE DILMA SOBRE O EX-PRESIDENTE DA CÂMARA

O advogado-geral da União, 
José Eduardo Cardozo, informou 
ontem que vai ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) pedir a anulação 
do processo de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff sob o 
argumento de desvio de finalida-
de das ações do presidente da Câ-
mara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Hoje, o ministro do STF, Teori 
Zavascki, concedeu liminar afas-
tando Cunha do mandato de de-
putado federal e, consequente-

mente, da presidência da Casa.
“Já estamos pedindo a anula-

ção do processo, vamos pedir no-
vamente. A decisão do STF é uma 
prova muito importante no senti-
do de que ele usava o cargo para 
finalidades estranhas ao interesse 
público, como aconteceu no caso 
do impeachment”, disse o minis-
tro da AGU.

Desde a fase do processo de 
impeachment na Câmara dos De-
putados, Cardozo acusou Cunha 
de agir por vingança pelo fato de 
o governo não ter atuado para 
tentar barrar o processo contra 
Cunha no Conselho de Ética da 

Casa. “Cunha ameaçou a presi-
dent da República [dizendo]  que 
abriria o processo do impeach-
ment se o PT não desse os votos 
para salvá-lo no Conselho de Éti-
ca. O que o Supremo decide hoje 
é exatamente a demonstração do 
seu modus operandi”, observou.

Comissão Especial
No parecer apresentado nes-

sa quarta-feira (4), na Comissão 
Especial do Impeachment no Se-
nado, o relator Antonio Anastasia 
(PSDB-MG) rejeitou a tese de que 
Cunha tenha cometido qualquer 
desvio de finalidade.

Cardozo diz que vai ao Supremo
PARA ANULAR O PROCESSO DE IMPEACHMENT

Karine Melo e 
Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil
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Geral

Líderes de partidos aliados de Cunha 
estão preocupados com decisão do STF

A decisão do ministro 
Teori Zavaski, ratificada pela 
maioria do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), de suspen-
der o mandato parlamentar 
do deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), presidente da Câ-
mara, causou preocupação a vá-
rios líderes partidários da Casa. 

“Tal preocupação ganha 
maiores contornos diante da 
violação do mandato eletivo, 
sem a devida guarida constitu-
cional, por se tratar de atribui-
ção exclusiva da própria Câma-
ra dos Deputados”, afirmam os 
líderes em nota pública.

Os líderes que assinam 
a nota afirmam que a decisão 
do ministro prejudica o equi-
líbrio entre os poderes da Re-
pública. “Este fato demonstra 
um desequilíbrio institucional 
entre os poderes da República, 
cuja manutenção pode acarretar 
consequências danosas e im-
previsíveis para preservação da 
higidez da democracia no Brasil”, 
diz outro trecho do documento.

Na nota, os líderes afir-
mam que receberam a notícia 
do afastamento do presidente 
da Câmara com “elevada preo-
cupação”. “Recebemos com ele-
vada preocupação a notícia de 
que um ministro do Supremo 
Tribunal, em decisão monocrá-
tica, determinou o afastamento 
do presidente de um poder da 
República e de um parlamen-
tar federal do pleno curso do 
seu mandato, independente-
mente de quem seja o destina-
tário de tal decisão, tendo em 
vista que foi tomada sem qual-
quer urgência aparente.”

Assinaram a nota os lí-
deres Aelton Freitas (PR-MG), 
Paulo Pereira da Silva (Solida-
riedadeSP), André Moura (PSC-
-SE), Jovair Arantes (PTB-GO) 
Leonardo Picciani (PMDB-RJ) 
e Renata Abreu (PTN-SP).

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil

Nota diz que decisão 
prejudica o equilíbrio entre 
os poderes da República

Iluminismo e 
individualismo moderno 

Fiz ver no artigo da semana passada que a moral 
emergente da cultura iluminista não se tratava de um 
artifício de certos intelectuais descontentes: estava em 
causa a fundamentação filosófica de um processo social de 
enorme escopo, a emersão de uma figura histórica nova – o 
indivíduo moderno –, que não era uma criação artificial, mas 
o ponto de chegada de elementos que já despontavam desde 
muito na cultura ocidental e na religião monoteísta cristã, 
rompendo o cerco de dominância da vertente organicista 
e escolástica de compreensão da sociedade, hegemônica 
durante a medievalidade. 

Já na doutrina católica da “responsabilidade da fé”, 
encontramos a estrutura dura do individualismo, depois 
dessacralizada, mas mantida encapuzada, pela tradição 
iluminista. Só assim podemos entender o alcance profundo 
das filosofias seculares do direito natural e do contrato social 
dos séculos XVI, XVII e XVIII (Althusius, Pufendorf, Espinosa, 
Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, etc.). Rompendo com a 
tradição da filosofia antiga clássica e da escolástica medieval 
da lei natural – vale dizer, leis duras de limitação da ação 
humana –, a filosofia moderna alterou a ênfase anterior na 
lei natural para a nova ênfase no direito natural – ampliando 
assim o espaço da ação individual –, mas, por outro lado, se 
fundamenta na curiosa ideia”anti-historicista da existência 
de um hipotético indivíduo natural anterior a sociedade, 
indivíduos esses que se reuniam depois de formados para 
estabelecer um contrato (ou pacto) de coexistência social, 
destoando assim da tradição aristotélica do zoon politikon, na 
qual o indivíduo é ponto de chegada, resultado, e não ponto 
de partida, gênese. Lembrando uma passagem de Marx em 
“A questão judaica”, o homem indivíduo-sujeito do contrato 
social tem a feição de uma “mônada isolada, dobrada em si 
mesma”, é portador de uma identidade inata, uma consciência 
espontânea, anterior até mesmo à experiência empírica.

 Na verdade, hoje talvez já esteja mais ou menos claro 
que o hipotético contrato social entabulado pelos indivíduos-
mônadas no passado da humanidade não tinha nada disso, 
foi uma representação que a teoria política moderna fez 
das transformações que estavam acontecendo em seu 
mundo contemporâneo, no cotidiano da sociedade civil e da 
política de Estado. Escreve Marx: “[Foi] uma antecipação da 
´sociedade´ que se preparava desde o século XVI, e no século 
XVIII deu larguíssimos passos em direção à sua maturidade. 
Nesta sociedade da livre concorrência, o indivíduo aparece 
desprendido dos laços naturais que, em épocas históricas 
remotas, fizeram dele um acessório de um conglomerado 
humano limitado e determinado. Os profetas do século XVIII 
(...) imaginam este indivíduo do século XVIII (...) como um ideal, 
que teria existido no passado. Veem-no não como um resultado 
histórico, mas como ponto de partida da História, porque o 
consideravam como um indivíduo conforme a natureza – dentro 
da representação que tinham de natureza humana –, que não se 
originou historicamente, mas foi posto como tal pela natureza. 
Esta ilusão tem sido partilhada por todas as novas épocas, até 
o presente. Steuart, que em muitos aspectos se opõe ao século 
XVIII e que na sua condição de aristocrata se situa mais sobre o 
terreno histórico, escapou desta ingenuidade”.

 Caso levemos Marx e Gramsci em consideração, os dois 
autores estão observando que a cesura com o historicismo 
conservador e o organicismo medieval, promovida pelo ethos 
do indivíduo moderno, deve ser vista como um passo à frente, 
mas, por outro lado, acarretou uma certa intransparência 
das relações sociais que criaram o mesmo homem moderno. 
Esta é a premissa básica de crítica às doutrinas do direito 
natural e, depois, do seu mais dileto filho, o liberalismo 
moderno (econômico e político). Indivíduo-mônada (isolado) 
e indivíduo-coletivo (relações) são duas maneiras de conceber 
a vida na sociedade, mas não são dois conceitos antitéticos; na 
verdade, o surgimento do indivíduo coletivo (relações) – ou 
sociedade –, realiza a síntese dialética entre a natureza e o 
homem físico, corporal, como gostava de chamar Rousseau 
(1753/1999). É fundamental, neste ínterim, dar lugar de 
destaque ao papel mediador do trabalho entre homem e 
natureza, como produtor de riquezas – dimensão observada 
pioneiramente por Rousseau e Locke –, processo este que 
fez, ao longo da história, afastar o homem de suas “barreiras 
naturais” (Marx). O homem moderno era, digamos, um homem 
mediado. Visando homenagear Rousseau (1999), usando 
sua terminologia (pois poderíamos usar terminologias mais 
contemporâneas), o homem moderno era uma síntese histórica 
que incluía o homem corporal, psicológico e moral –, liberto 
da sujeição absoluta das forças da natureza pelas relações 
sociais que construiu através do trabalho e da linguagem, ao 
passo que na aurora da história humana, ainda não tínhamos 
(a não ser como tênues embriões) indivíduos-mônadas 
ou indivíduos-coletivos: tínhamos uma forma de coletivo 
adâmica, quase intrínseca à natureza (homem físico e homem 
psicológico), lugar para aonde o jusnaturalismo transportou 
o homem mediado das relações sociais da idade moderna, e 
seus principais valores, naturalizando-os.

jaldesm@uol.com.br

Meneses
Jaldes 

FOtO: Roberto Jayme/ASICS/TSE/VEJA

Os ministros consideraram que os pedidos não poderiam ter sido apresentados nesta fase do processo

Argumentos de Cardozo rebatidos
Mariana Jungmann 
Repórter da Agência Brasil 

O relator do processo de 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff no Senado Fe-
deral, Antonio Anastasia (PS-
DB-MG), rebateu ontem  algu-
mas questões levantadas pelo 
advogado-geral da União, José 
Eduardo Cardozo, nas conside-
rações finais da defesa da presi-
dente sobre a fase de admissi-
bilidade do processo.

Sobre a questão de ordem 
já apresentada pela senadora 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
-AM) e também posta por Car-
dozo, alegando que Dilma não 
pode ser condenada por atos 
fiscais e orçamentários pratica-
dos em 2015 antes que as con-
tas daquele ano sejam julgadas 
pelo Tribunal de Contas da 
União e o Congresso Nacional, 
o relator alegou que as duas 
coisas não estão ligadas.

Segundo Anastasia, o pro-
cesso de impeachment não é o 
mesmo que o julgamento das 
contas, mas sim de um crime 
de responsabilidade pratica-
do pela presidente, e os dois 
processos são independentes. 
“Qual é o objeto a que estamos 

aqui circunscritos? São as con-
tas da senhora presidente? Não, 
não são as contas. São os seis 
decretos assinados pela denun-
ciada em 2015 e a reiteração da 
prática das pedaladas fiscais. 
Nós não temos de aguardar, até 
porque o desdobramento, as 
consequências, o tipo de pro-
cessamento, as instâncias são 
diversas em relação à tomada 
de contas e ao processo de im-
peachment”, afirmou.

Da mesma forma, Anasta-
sia rechaçou a hipótese levan-
tada pelo chefe da AGU de que 
o processo de impeachment se-
ria nulo por ter sido acatado em 
desvio de finalidade por parte 
do presidente da Câmara, Edu-
ardo Cunha. A defesa de Dilma 
Rousseff alega que Cunha aca-
tou o pedido não porque te-
nha de fato percebido indícios 
de crime de responsabilidade, 
mas por ato de vingança pesso-
al contra a presidente.

“Em qualquer motivo, con-
trariamente àquela decisão de 
receber, ainda que parcialmen-
te, poderia ter havido recurso, 
alegando ali o desvio de fina-
lidade. E, evidentemente, isso 
não aconteceu. Volto a dizer, 
nós tivemos, posteriormente, a 
votação dos dois terços. O ple-

nário, uma grande maioria, aci-
ma dos dois terços, reconhece 
aquela situação e esse tema foi 
analisado e destrinchado pelo pró-
prio Supremo. Então, não me pare-
ce que haja aqui qualquer mácula, 
igualmente”, disse o relator.

Para Anastasia, também 
não há nenhuma dúvida quan-
to à responsabilidade da presi-
dente sobre o cometimento das 
chamadas pedaladas fiscais, 
quando o governo contratou 
operações de crédito com ban-
cos públicos controlados por 
ele para maquiar suas contas, o 
que é proibido por lei.

“É evidente que os co-
mandos da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal são dirigidos ao 
titular do ente, ao responsável 
máximo, ao dirigente maior 
da administração, que é quem 
responde, da mesma forma, em 
relação à aplicação dos limites 
de pessoal, a todas as demais 
cominações que estão na Lei 
de Responsabilidade. A respon-
sabilidade é do titular, que vai 
responder, é claro, com a asses-
soria dos seus ministros e de 
seus desdobramentos. Então, a 
autoria, parece-me, translúcida 
e cristalina em relação a essa 
responsabilidade”, disse o sena-
dor mineiro em seu relatório.

Jaques Wagner 
comemora saída
Paulo Victor Chagas 
Da Agência Brasil

O ministro-chefe do 
Gabinete Pessoal da Pre-
sidência da República, Ja-
ques Wagner, comemorou 
a decisão liminar do minis-
tro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Teori Zavas-
cki de suspender o man-
dato do deputado federal 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
e afastá-lo da Presidência 
da Câmara.

A Suprema Corte anali-
sou a liminar, mas a maio-
ria dos ministros decidi-
ram manter o afastamento 
de Cunha. Segundo Wag-
ner, a verdade “finalmente 
apareceu”.

“Finalmente, apareceu 
a verdade da culpa de Edu-
ardo Cunha. Espero que a 
verdade da inocência da 
presidenta Dilma também 
venha a ser reconhecida”, 
disse o ministro, segundo 
informação divulgada por 
sua assessoria.

Mais cedo, a presiden-
te Dilma Rousseff também 
comemorou a decisão de 
Teori sobre Cunha.

Heloisa Cristaldo  
Da Agência Brasil

O plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) rejei-
tou ontem, por unanimidade, 
recursos da presidente Dilma 
Rousseff nos processos ajuiza-
dos pela Coligação Muda Bra-
sil e o PSDB, que visam cassar 
o mandato da presidente e do 
vice-presidente, Michel Te-
mer.

Em seus votos, os ma-
gistrados ressaltaram que o 
número excessivo de recur-
sos apresentado por ambas 
as partes nas ações prejudica 
a rapidez da tramitação dos 
processos no TSE. Os sete mi-
nistros da Corte sequer anali-
saram a pertinência, porque 
consideraram que os pedidos 
não poderiam ter sido apre-
sentados nesta fase do proces-
so.

“Não cabem esses agra-

vos. É o caso de não conheci-
mento. Se nós formos julgar 
agravo de cada decisão, não 
há julgamento definitivo do 
mérito”, disse o presidente do 
TSE, ministro Dias Toffoli.

Para o ministro Luiz Fux, 
o uso constante de recursos 
vai “contra a celeridade do 
processo”. “Aliás, essa foi a fi-
nalidade da reforma do Códi-
go de Processo Civil: eliminar 
uma série de agravos”.

Michel Temer
Em abril, o vice-presiden-

te Michel Temer entrou com 
um pedido no TSE para que o 
processo que tramita tenha as 
responsabilizações de ambos 
separadas. De acordo com a 
defesa de Michel Temer, caso o 
TSE julgue procedente a ação 
de investigação, o vice-pre-
sidente não deveria receber 
a mesma sanção que Dilma, 
pois, segundo Temer, as acusa-

ções são de que somente ela e 
o PT teriam feito arrecadação 
ilícita de campanha. A ação 
ainda não foi votada.

Os advogados de Temer 
alegam, no pedido, que ele 
movimentou seus próprios re-
cursos e, por isso, só poderia 
ser responsabilizado por esta 
movimentação. Uma das argu-
mentações feitas pela equipe 
do peemedebista é que o pró-
prio PSDB, ao propor as ações, 
não apresenta acusação refe-
rente a Temer e, sim, em rela-
ção à campanha da petista.

A defesa do vice-presi-
dente também pede que se-
jam extintas duas das quatro 
ações que tramitam no TSE 
sobre o assunto. Quanto às 
duas ações de investigação, 
o pedido é que o conceito de 
“beneficiamento absoluto”, se-
gundo o qual Temer também 
assumiu o mandato junto com 
Dilma, seja flexibilizado.

TSE rejeita os recursos de 
Dilma Rousseff em processos

CAssAçãO de MANdAtO
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Califórnia aumenta de 18 para 
21 anos idade mínima para fumar
Agora Califórnia e o HavaÍ 
são os dois estados dos 
EUA com idade mínima

Da Agência Lusa

O Governo do Estado 
norte-americano da Cali-
fórnia elevou a idade legal 
para fumar dos 18 para os 21 
anos, dentro de um conjunto 
de medidas legislativas que 
regulam também os cigarros 
eletrônicos.

Após a aprovação no Le-
gislativo local no último dia 
10 de março, o projeto de lei 
aguardava apenas a assina-
tura do governador, o demo-
crata Jerry Brown, que rubri-
cou a nova norma ontem.

Deste modo, a Califór-
nia, o Estado mais povoado 
dos Estados Unidos, com 39 
milhões de habitantes, jun-
tou-se ao Havai. Os dois esta-
dos têm agora a idade míni-

ma para fumar mais elevada 
dos Estados Unidos.

Este novo pacote de 
medidas sobre o tabaco foi 
aprovado apesar da rejeição 
da maioria dos deputados re-
publicanos.

O senador democrata 
Ed Hernández, que apoia a 
iniciativa, assinalou em mar-
ço que a medida vai salvar 
vidas, porque fará com que 
menos adolescentes come-
cem a consumir tabaco.

Hernández disse ainda 
que a “feroz” oposição da in-
dústria tabagista a este pro-
jeto de lei demonstra que o 
seu modelo de negócio se ba-
seia em “promover e vender 
este veneno a crianças”.

A regulação californiana 
proíbe também que os cigar-
ros eletrônicos sejam usados 
em restaurantes, teatros, 
cinemas e outros espaços 
públicos onde o tabaco tradi-
cional já era proibido. Senador democrata dos EUA Ed Hernandez, (foto) assegura que a medida vai ajudar a salvar vidas com menos adolescentes fumando

FOTO: Reprodução/Internet

A agência da Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) para os refugiados, a 
Acnur, pediu a transferên-
cia imediata dos migrantes 
que a Austrália mantém em 
centros de países do Pacífico 
Sul para outros lugares com 
“condições humanas”, infor-
ma a imprensa local.

A representante da Acnur 
em Camberra, Catherine 
Stubberfield, evitou, no en-
tanto, indicar o local que reú-
ne os requisitos para acolher 
os quase 2 mil requerentes 
de asilo detidos na ilha Ma-
nus (da Papua Nova Guiné) e 
em Nauru.

“É um assunto de go-
verno, neste caso do gover-
no australiano”, disse Stub-
berfield em declarações à 
emissora ABC. Ela evitou 
apoiar o pedido de grupos 
de ativistas para que os mi-
grantes sejam levados para 
a Austrália.

Morte do iraniano
A Acnur apresentou o 

pedido após a morte do jo-
vem iraniano Omid Masou-
mali na semana passada, 
que se imolou pelo fogo no 
centro de Nauru, coincidindo 
com a visita de uma missão 
da agência da ONU.

Dias depois, o protesto 
foi imitado por uma mulher 
somali, que se encontra in-
ternada em estado grave 
num hospital em Brisbane.

A representante da Acnur 
disse que os protestos fa-
zem parte de uma contínua 

deterioração da saúde men-
tal, derivada da prolongada 
detenção em centros para 
migrantes de pessoas que 
“fugiram do trauma, da per-
seguição e da guerra”.

Esta semana, a Acnur 
informou em comunicado 
que a atual política de trami-
tação dos pedidos e a deten-
ção prolongada “são imensa-
mente danosos”.

“Há cerca de 2 mil re-
querentes de asilo e refu-
giados muito vulneráveis na 
ilha de Manus e em Nauru e, 
apesar dos esforços dos go-
vernos da Papua Nova Guiné 
e do Nauru, os acordos nos 
dois países mostraram-se in-
sustentáveis”, diz a nota.

Na semana passada, o 
Tribunal Supremo da Papua 
Nova Guiné declarou ilegal e 
determinou o fechamento do 
centro que a Austrália tem 
em Manus, destinado a tratar 
os pedidos de asilo dos imi-
grantes ilegais que tentam 
chegar ao país.

Camberra iniciou em 
2001 a detenção obrigatória 
de requerentes de asilo em 
terceiros países.

Fuga dos conflitos
Muitas pessoas que 

tentam chegar por via ma-
rítima à Austrália em busca 
de asilo fogem de conflitos 
como os do Afeganistão, 
de Darfur, do Paquistão, da 
Somália e Síria, enquanto 
outros fogem da discrimi-
nação, como é o caso das 
minorias rohingya, de Mya-
nmar, e bidune, da região do 
Golfo Pérsico.

Acnur pede à Austrália 
que garanta condições

EM FAVOR DOS MIGRANTES

Da Agência Lusa

O governador de Ohio, John Kasich, 
suspendeu nessa quarta (4), sua cam-
panha de pré-candidato do Partido 
Republicano às eleições presidenciais 
dos Estados Unidos, marcadas para 
novembro. Com isso, o empresário 
Donald Trump tornou-se o único pré-
candidato republicano.

Para disputar a eleição, Trump 
ainda precisa obter a adesão de 1.237 
delegados republicanos para garantir 
a formalização de sua candidatura. O 
empresário só deverá atingir esse nú-
mero de delegados nas primárias do 
Estado da Califórnia, previstas para 
o início do próximo mês. A conven-
ção nacional do Partido Republicano, 
marcada para julho, deverá homolo-
gar a candidatura de Trump.

O anúncio de Kasich foi feito no 
Estado de Ohio, em entrevista à im-
prensa. A renúncia ocorreu um dia 
após o senador Ted Cruz também 
anunciar a suspensão de sua campa-
nha para ser o indicado do Partido 
Republicano para as eleições presi-
denciais.

Saiba mais
Hillary pede a eleitores que não 

deixem legado de Obama nas mãos 
de Trump.

“Suspendo a minha campanha 
hoje, com uma fé renovada e profun-
da que o Senhor vai me mostrar o ca-
minho a seguir e cumprir o propósito 
da minha vida”, disse Kasich durante 
o anúncio.

Diferenças internas
Sem adversários na disputa, res-

ta agora a Donald Trump realizar a 
difícil tarefa de unir os republicanos 
e iniciar a escolha do candidato a vi-
ce-presidente.

Os constantes ataques feitos por 
Trump a seus ex-oponentes deixa-
ram muitos partidários republicanos 
arredios. Além disso, as propostas 
do empresário também racharam o 
partido: muitos não concordam com 
os comentários de Trump sobre as 
mulheres nem com sua intenção de 
construir um muro na fronteira com 
o México.

Os críticos de Trump no Partido 
Republicano consideram um exagero 
sua sugestão de deportar 11 milhões 
de imigrantes ilegais. Na avaliação 
desse grupo, em um eventual con-
fronto com a provável candidata do 
Partido Democrata, Hillary Clinton, 
os votos dos imigrantes fariam a dife-
rença em favor dos democratas.

Diante da desistência do rival, 
Trump disse em entrevistas a TVs que 
acredita na união dos republicanos. 
“Estou confiante de que posso unir 
grande parte do partido”.

Kasich deixa prévias e Trump é 
o único republicano na disputa

ELEIÇÕES NOS EUA

(AE) - Nessa quinta-feira, 
ministros de Relações Exterio-
res e chefes das forças armadas 
da Indonésia, Malásia e Filipi-
nas se reuniram na cidade de 
Yogyakarta, Indonésia, e fize-
ram um acordo para aumentar 
a segurança marítima. Eles dis-

cutiram os detalhes da junção 
de patrulhas para proteger a 
navegação em águas entre as 
suas fronteiras.  

 O acordo acontece após 
a sequência de sequestros de 
indonésios no mar por militan-
tes do grupo extremista Abu 

Sayyaf. No último domingo, os 
militantes libertaram 10 dos 
14 tripulantes indonésios que 
estavam presos desde março, 
quando aconteceu o primeiro 
da mais recente onda de ata-
ques a embarcações.  

Para o ministro indonésio 

das Relações Exteriores, Retno 
Marsudi, se as ameaças de rou-
bo, sequestro e outros crimes 
transnacionais não forem trata-
das adequadamente, a confian-
ça nas negociações e no comér-
cio na região pode ser muito 
prejudicada

Acordo amplia segurança marítima
INDONÉSIA, MALÁSIA E FILIPINAS

Síria: enviado 
da ONU alerta 
para desfecho 
ruim em Alepo

Da Agência Lusa 

O enviado da Organiza-
ção das Nações Unidas para 
a Síria apelou nesta semana 
para o fim dos combates em 
Alepo, a segunda maior cida-
de 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 presença do principal lí-
der da oposição, Riad Hijab, 
ocorre em uma semana de 
intensa atividade diplomáti-
ca e quando os negociadores 
tentam preservar uma tré-
gua à beira do colapso.

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 
Alepo, tudo pode entrar em 
colapso”, disse Ayrault.

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

José Romildo
Da Agência Brasil

Os críticos de Trump no 

Partido Republicano 

consideram um exagero 

sua sugestão de 

deportar 11 milhões de 

imigrantes ilegais que 

vivem hoje nos EUA
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Governo do Estado 
debate segurança 
alimentar com municípios
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Leite oferece benefícios para a saúde do bebê e da mãe

Amamentação 
O relacionamento da mãe 

com o bebê inicia a partir do 
momento em que ela descobre 
a gravidez, porém, os laços tor-
nam-se mais fortes com o nas-
cimento e os primeiros con-
tatos entre os dois. Uma das 
formas mais simples e eficazes 
de criar uma relação mais pró-
xima é a amamentação que 
traz benefícios para o desen-
volvimento do bebê.

Base de pesquisa para di-
versos estudos científicos de 
todo o mundo, o leite mater-
no é fundamental na preven-
ção de alergias e problemas 
de saúde causados durante o 
desenvolvimento da criança.  
“Por conter células de defesa 
materna, ele protege o bebê da 
maioria das doenças”, explica o 
pediatra e nutrólogo do Hapvi-
da Saúde, Marcelo Maranhão.

Até os seis meses de vida 
do bebê, o leite materno é o res-
ponsável por suprir as necessi-
dades alimentares da criança e 
só depois desta idade é preciso 
inserir outros alimentos, como 
afirma o pediatra. “No início o 
bebê pode rejeitar as ofertas, 
porque tudo é novidade (a co-
lher, o sabor e a consistência 
do alimento). Mesmo receben-
do outros alimentos, a criança 
deve mamar até os dois anos 
ou mais, pois o leite materno 
continua alimentando e prote-
gendo contra doenças”.

O cuidado com a alimen-
tação do bebê é fundamental 
para que a criança tenha pleno 
desenvolvimento, cresça de 
forma saudável e esteja menos 
suscetível a adquirir doenças. 
O leite materno possui benefí-
cios a curto e longo prazo, so-
bretudo para os prematuros, já 
que eles precisam ainda mais 
de nutrientes específicos para 
o seu desenvolvimento, como 
proteínas, cálcio, fósforo, mag-
nésio e lactose, que também 
estão envolvidos na formação 
do sistema motor. Segundo o 
pediatra, alguns componentes 
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Amamentação estabelece 
uma ligação mais íntima 

entre a mãe e o bebê

do leite materno são respon-
sáveis, ainda, por auxiliar no 
desenvolvimento neurológico 
do bebê. “Eles estão envolvi-
dos no metabolismo do siste-
ma nervoso, na formação de 
mielina e na maturação das 
funções corticais do cérebro. 
A colina é outro nutriente 
que está presente em grandes 
quantidades no leite materno 
e favorece o bom desenvolvi-
mento neurológico”, ressalta.

Ligação íntima
Para o especialista, a 

amamentação estabelece uma 
ligação mais íntima entre a 
mãe e o bebê, além de garantir 
segurança emocional para a 
criança. De acordo com Mar-
celo Maranhão, esse momento 
também garante inúmeros be-
nefícios para a mãe. 

“Além de produzir em 
maior quantidade os hormô-
nios que auxiliam o corpo a vol-
tar ao normal, a amamentação 
também protege as mulheres 
contra a depressão pós-parto 
e reduz o sangramento após o 

Ser mãe é um momento má-
gico, seja para a mulher que está 
embarcando nessa viagem pela 
primeira vez, ou para aquela que 
já passou por essa travessia. Para 
ambas, no entanto, é importante 
que a atenção seja redobrada no 
momento de trazer ao mundo a 
nova vida.

O médico Urias Novaes, obs-
tetra do Sistema Hapvida, alerta 
que o cuidado deve começar des-
de cedo, com o pré-natal. “Sem 
pré-natal, a mãe abre preceden-
tes para complicações, como in-
fecções e até mesmo o risco de um 
parto prematuro”, afirma.

Mas, outro momento impor-
tante para a mamãe, segundo o 
obstetra, é a escolha do local onde 

Cuidados devem começar com o pré-natal

n Obstetra de plantão: o ideal é que o obstetra 
que acompanhou toda a gestação faça o parto, mas 
no caso de ele não estar disponível na data, ou não 
chegar a tempo, é preciso contar com um hospital 
que tenha equipe de obstetrícia de plantão.
n Pediatra neonatologista e anestesia de 
plantão: é preciso que esses profissionais façam 
parte do quadro da unidade, ou que estejam de 
sobreaviso.
n UTIs - é preciso saber se a unidade tem uma UTI 
adulto e neonatal, caso mamãe e bebê necessitem 
de cuidados especiais.
n Centro Obstétrico: é importante que o hospital 
tenha um centro próprio para o parto. Garante 

estrutura adequada e maior disponibilidade para os 
procedimentos.
n Quais os protocolos? É bom conhecer os proto-
colos das unidades após o nascimento. Algumas 
unidades permitem amamentação, logo após o 
nascimento, outras preferem realizar procedimentos 
como aspiração de vias aéreas e outros, que vai 
depender de cada caso.
n E o acompanhante? Existem hospitais que 
permitem o acompanhante e mesmo a presença de 
uma “doula” durante o parto.
n Buscar opiniões: conhecer e conversar com 
outras mães que já realizaram parto nas unidades é 
importante para saber o que elas acham da unidade.

Checklist da futura mamãe

ela terá o bebê. “Conhecer o hospi-
tal, o setor da maternidade, o obs-
tetra, a equipe médica que irá atuar 

no processo, as condições ofereci-
das pela unidade, tudo isso é muito 
importante”, afirma Novaes.

UFCG prorroga
inscrições para 
reingresso e a
reopção de curso

Foram prorrogadas até 
as 23h59 do dia 9 deste mês 
as inscrições para os proces-
sos seletivos de reingresso ao 
curso e reopção de curso ou 
turno, período 2016.1, da Uni-
versidade Federal de Campina 
Grande (UFCG). Ao todo, as 
seleções estão oferecendo 136 
vagas para cursos em todos os 
campi da instituição. 

As inscrições estão sen-
do realizadas, exclusivamente, 
pela internet através do site 
http://comprov.ufcg.edu.br

Para requerer reingresso 
ao curso de origem, o aluno 
deve estar desvinculado há, no 
máximo, quatro períodos leti-
vos, ter integralizado no míni-
mo 60% da carga horária total 
do curso e ter sido desvincula-
do por motivos de abandono 
ou solicitação voluntária. 

Reopção de turno
Já para participar da se-

leção de reopção de curso 
ou turno é necessário que o 
aluno esteja regularmente 
matriculado em disciplinas 
no curso de origem no perí-
odo letivo em que se realiza 
o processo de seleção; tenha 
cursado, pelo menos, um pe-
ríodo letivo e integralizado, 
no mínimo, 20 créditos e 
não tenha atingido 60% do 
tempo mínimo para integra-
lização do curso ao qual está 
vinculado, entre outros re-
quisitos.

Os candidatos serão se-
lecionados de acordo com o 
Coeficiente de Desempenho 
Acadêmico (CDA).

 O resultado final sai no 
dia 12 próximo e os candida-
tos classificados devem reali-
zar o cadastramento nos dias 
13 e 14 de junho nas Coorde-
nações dos cursos.

parto”, revela. Além disso, du-
rante a amamentação, é muito 
comum o aparecimento de do-
res no pescoço e nos ombros, 
pois a mãe permanece em uma 
mesma postura, sustentando o 
bebê no braço com a cabeça in-
clinada e direcionada para ele 
por um longo período.

 Segundo a fisioterapeuta 
Juliana Elias, da Equilibra, Cen-
tro de Reeducação da Postura e 
do Movimento, as mães preci-
sam prestar atenção à postura 
no momento da amamenta-
ção. “O ideal é utilizar um 
apoio para os braços e o 
pescoço, deixando-os em 
uma posição mais rela-
xada. Se possível, alter-
nar o braço de apoio 
do bebê na próxima 
mamada, para não 
sobrecarregar om-
bros e pesco-
ços”, orienta 
a fisiotera-
peuta.

Uma nova versão da Suíte 
Vlibras foi lançada ontem em 
Brasília. Trata-se de um conjunto 
de ferramentas digitais que am-
plia a acessibilidade das pessoas 
com deficiência auditiva a con-
teúdos online. O conjunto de 
aplicativos está disponível para 
download gratuito no Portal 
do Software Público Brasileiro 
(SPB).

O coordenador do projeto 
Vlibras, Tiago Maritan, explica 
que o conjunto de aplicativos 
faz a tradução de conteúdos di-
gitais (texto, áudio e vídeo) para 
Libras, a Linguagem Brasileira 
de Sinais, através de um bone-
co (avatar) 3D. As pessoas com 
deficiência auditiva podem sele-
cionar textos e áudios e, com um 
clique, traduzir estes conteúdos 
para Libras.

 “Ao contrário do que muita 
gente pensa, a maioria das pes-
soas surdas não é alfabetizada 
em português. Além de ter, mui-
tas vezes, dificuldade de acesso 
à educação, elas têm também a 
barreira do português, que não 
é a sua língua mãe. A primeira 
língua é a linguagem de sinais”, 
explica Maritan, que é professor 
da Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB).

Software
Uma das ferramentas serve 

para a tradução de conteúdos de 
sites, áudios e textos para Libras 
e pode ser instalada em compu-
tadores, navegadores e celulares.

Outra ferramenta é a cha-
mada WikiLibras, um sistema 
para correção e inclusão de no-
vos sinais. Maritan afirma que 
ainda hoje há um abismo entre a 
quantidade de palavras em Lín-
gua Portuguesa e a quantidade 

de sinais. “O Português tem 300 
mil palavras e libras tem de 10 
a 15 mil sinais definidos. Então, 
quando alguém sentir falta de 
algum sinal na ferramenta, ele 
pode entrar lá e contribuir ge-
rando novos sinais”, afirma Tia-
go. Os deficientes auditivos po-
dem, através desta ferramenta, 
gravar um vídeo com um sinal, 
que será enviado para um pro-
gramador reproduzir no avatar. 
Depois de reproduzido, o sinal 
passa pelo crivo de especialistas 
antes de ser validado e incluído 
no programa.

O projeto, que vem sendo 
desenvolvido há seis anos, sur-
giu quando uma jovem com 
deficiência auditiva passou no 
vestibular de Ciências da Com-
putação na UFPB. A partir do de-
safio de comunicação com ela, a 
ideia do pacote de programas 
foi sendo desenvolvida. Atual-
mente, o projeto é desenvolvido 

em parceria entre o Ministério 
do Planejamento, a Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) e 
a Câmara dos Deputados. De 
acordo com Maritan, a estimati-
va da equipe é de que haja mais 
de 10 mil downloads do aplica-
tivo para celulares e uma média 
de mil acessos diários à página 
do Vlibras na internet.

No evento de lançamento 
da nova versão, no Ministério 
do Planejamento, em Brasília, 
Maritan explicou a complexida-
de que é transformar os sinais 
realizados por humanos em 
animação 3D. Isso porque há 
inúmeras expressões faciais, cor-
porais e gestuais que precisam 
ser reproduzidas em animação, 
o que exige um longo e exaus-
tivo trabalho de programação, 
afirma Maritan. De acordo com 
as estatísticas do censo realizado 
em 2010 pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 

quase 10 milhões de brasileiros 
têm alguma deficiência auditi-
va, o que representa 5% da po-
pulação do País. Destes, cerca de 
2 milhões possuem deficiência 
auditiva severa, 1,7 milhões têm 
grande dificuldade para ouvir e 
344,2 mil são surdos. 

O intérprete de Libras Ale-
xis Pier Aguayo foi ao lança-
mento do Vlibras e contou que 
sua trajetória com a linguagem 
de sinais começou muito cedo. 
Quando ele nasceu, seu irmão 
Falk, que é surdo, tinha nove 
anos. “Acabei virando o intér-
prete dele, das conversas com 
seus amigos, com suas namo-
radas. Cresci nesse contexto e, 
para mim, sempre foi muito na-
tural, era apenas uma forma de 
comunicação com meu irmão”, 
conta. Aos 17 anos, Alexis co-
meçou a se profissionalizar com 
tradutor/intérprete de libras e, 
desde então, nunca mais parou. 

App foi lançado hoje e oferece conteúdo da internet em Libras
APlICATIvO PArA SUrdOS

Marieta Cazarré
Repórter da Agência Brasil
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Governo debate com 22 municípios
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Ciclo da oficina se 
encerrará nas cidades de 
Itaporanga e Patos

A 8ª Oficina de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional, 
que começou nessa quarta-
-feira (4) e encerrou ontem, 
em João Pessoa, teve a par-
ticipação de representantes 
de 22 municípios do Litoral 
paraibano, com a presença 
de um público de diferentes 
segmentos da sociedade civil 
e gestores públicos.

As oficinas são promovi-
das pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano e Secretaria Execu-
tiva de Estado de Segurança 
Alimentar e Economia Soli-

dária, e têm trabalhado com 
a elaboração do Plano de 
Segurança Alimentar e Nu-
tricional da Paraíba, através 
de demandas e propostas de 
cada território na área. 

Para a professora e dou-
tora em Ciências e Tecnolo-
gia de Alimentos da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Haissa Roberta, se 
trata de um momento extre-
mamente importante para a 
sociedade discutir uma temá-
tica que trabalha com tantos 
recortes. “Nós da academia 
temos algum conhecimento, 
mas adentrando nesse uni-
verso vimos a importância 
e necessidade de ser criado 
um plano específico para o 
desenvolvimento da Segu-
rança Alimentar e Nutricio-

nal (SAN). Hoje como fomen-
tadora de novas políticas e 
orientadora de alunos nessa 
área, me sinto parte também 
do que é tratado nessa ofici-
na, no desenvolvimento des-
se plano”, enfatizou. 

A agricultora Joana Fer-
reira da Silva, assentada do 
município São Miguel de 
Itaipu, considera a oficina 
muito rica de informações. 
“Estou encantada, porque 
nunca tinha participado des-
ses eventos. Vou levar pra 
casa uma bagagem de co-
nhecimentos. Tenho orgulho 
de ser agricultora, gosto de 
plantar, ver a semente cres-
cer e colher. É com esse tra-
balho que sustento minha fa-
mília. A terra é minha mãe”.

Já a participante Rafae-

la Correia Bernardo, nutri-
cionista do Núcleo de Apoio 
à Família no município de 
Caaporã, ressaltou a rique-
za e a experiência que essa 
oficina trouxe. “Sinto-me 
muito feliz em poder parti-
cipar e aprofundar-me mais 
sobre uma temática tão im-
portante, e que através dela 
possamos criar estratégias 
para superar as dificuldades 
encontradas no campo da 
alimentação”, afirmou.

Para Emanuel Barbosa, 
do município de Itabaiana, 
que trabalha como técni-
co social na Cooperativa 
de Agricultores do Litoral 
Sul paraibano, a oficina é 
um processo educativo, so-
bretudo, porque propicia a 
oportunidade de diálogo e 

partilha de experiências. “É 
um espaço que possibilita 
dar o direito de voz às pes-
soas que estão envolvidas 
diretamente na construção 
desse processo, sejam agri-
cultores ou qualquer outro 
segmento, estamos aqui 
hoje discutindo a política 
de SAN que é algo essencial 
para nossa vida”.

Parceria
O ciclo se encerra no 

Médio Sertão paraibano nas 
cidades de Itaporanga e Pa-
tos, de 10 a 13 deste mês. O 
evento conta com a parceria 
do Centro de Ação Cultural 
(Centrac), Câmara Interse-
cretarial de SAN (Caisan) e 
Conselho Nacional de Segu-
rança Alimentar (Consea).

Família+Escola 
ocorre hoje em JP

Presídio recebe Pm 
que baleou mulher

olímpiada valoriza 
diversidade do País

10 escolas nos EuA
aprovam brasileiro

Fox Sports contrata 
oscar Schmidt

Acontece hoje, às 19h, o En-
contro Família+Escola, que debaterá 
o tema “O Poder da Conexão”. O 
evento, gratuito e aberto ao público, 
terá como palestrante José Paulo 
Leão, presidente da Academia Brasi-
leira de Coaching e Desenvolvimento, 
que vai abordar a importância da 
conexão entre pais e filhos para o 
desenvolvimento das crianças. Rea-
lizado semestralmente pelo CNA Ruy 
Carneiro, o Encontro Família+Escola 
traz especialistas para discutirem 
temas que dizem respeito à educa-
ção. O objetivo é fazer com que os 
responsáveis e a escola dialoguem e 
consigam, juntos, encontrar os me-
lhores caminhos para educar.

O policial militar (PM) que baleou 
nessa quarta-feira Edilma Vieira dos 
Santos (36 anos), integrante do Mo-
vimento dos Trabalhadores Sem-Teto 
(MTST), foi transferido da Delega-
cia de Itapecerica da Serra para o 
Presídio Romão Gomes. Preso em 
flagrante, o PM vai responder por 
tentativa de homicídio. O policial, 
que estava fora do horário de ser-
viço, fez o disparo de dentro de um 
carro preto, no momento em que a 
militante participava de passeata, 
em Itapecerica da Serra, município 
que fica a Sudoeste da Grande São 
Paulo. Ferida na barriga, ela foi 
operada e não corre risco de mor-
te e nem terá sequelas, segundo 
nota do MTST.

A valorização da diversidade 
cultural por meio de manifestações 
das diversas linguagens artísticas, que 
incluem música, dança, teatro, artes vi-
suais, circo, entre outras, é a tônica do 
Programa de Cultura nos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos, lançado nessa 
quarta-feira na Biblioteca Nacional, no 
Rio de Janeiro, pelo Ministério da Cultu-
ra (MinC). Serão dois mil espetáculos e 
atividades gratuitos que ocorrerão em 
80 locais, envolvendo cerca de dez mil 
artistas de todos os estados. O pro-
grama é uma iniciativa do Ministério da 
Cultura, com apoio do Comitê Rio 2016, 
e da Autoridade Pública Olímpica (APO).

Aos 19 anos, Vinícius Xavier 
Garcia é detentor de uma marca para 
poucos: foi aprovado em dez universi-
dades dos Estados Unidos ao mesmo 
tempo. Ex-aluno do Colégio Pedro II, 
escola referência na rede pública do 
Rio de Janeiro, o jovem sempre mos-
trou interesse pelos estudos. Partici-
pou do modelo de simulação da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) na  
escola de Ensino Médio e trabalhou 
como tutor de física, química e ma-
temática. Conquistou prêmios em 
olimpíadas científicas de matemática, 
química e astronomia. Também gosta 
de música e natação.

O ex-jogador de basquete Oscar 
Schmidt é o mais novo comentarista 
que o canal Fox Sports contratou para 
as Olimpíadas deste ano. Ele assinou o 
contrato ontem, e além de comentar os 
jogos do Rio 2016 também deve par-
ticipar de diversos programas. O ‘Mão 
Santa’ já disputou cinco jogos olímpicos 
representando o Brasil, e é considerado 
um dos maiores jogadores de basquete 
de todos os tempos entre os que nunca 
atuaram na NBA. Após deixar as qua-
dras, vinha atuando nos bastidores do 
esporte, e também costuma ministrar 
palestras motivacionais.

Apenas 45 municípios 
atenderam às novas diretri-
zes do Programa Regionaliza-
ção do Turismo do Ministério 
do Turismo (MTur) para in-
tegrar o Mapa do Turismo da 
Paraíba. Ontem pela manhã, 
no auditório da Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur), 
o secretário do Turismo e 
Desenvolvimento Econômico, 
Laplace Guedes Alcoforado 
Leite de Carvalho, divulgou 
os nomes dos municípios 
contemplados a imprensa e 
explicou quais os critérios 
mínimos exigidos dentro do 
programa de regionalização 
do MTur,  instrumento que 
define o direcionamento das 
políticas públicas de turismo.

O secretário avaliou que o 
momento é  mais importante 
de amadurecimento do turis-
mo brasileiro, porque agora 
esses municípios entram em 
uma linha de prioridade junto 
a política pública desenvolvi-
da pelo Governo Federal para 

fomentar o setor em todo o 
País. Ele explicou que quando 
diversos municípios se inscre-
vem em um determinado edi-
tal, para se beneficiar com os 
recursos que lá estão estabele-
cidos, prioritariamente, serão 
atendidos aqueles municípios 
que estiverem inclusos nesse 
mapa turístico do País.

Laplace cita um exemplo 
prático para que melhor seja 
atendido pela população: “Se 
existir um edital, por exem-
plo, para construção de um 
centro de convenções e nós 
tivermos dois municípios que 
fizeram inscrição, estando 
um inserido no mapa e o ou-
tro não, o município que não 
está no mapa, mesmo que te-
nha recursos destinados uma 
vez que não preencheu o nú-
mero de cidades suficientes 
para utilização do mesmo, 
não poderá usar esses recur-
sos, porque não faz parte do 
mapa”, explicou.

Para elaboração do Mapa 
do Turismo da Paraíba, as 
técnicas da secretaria, Ales-
sandra Lontra e Laís Ramos, 

fizeram oficinas nos municí-
pios apresentando a meto-
dologia do processo partici-
pativo. Conforme Alessandra 
Lontra, para integrar o mapa, 
os municípios devem possuir 
órgão responsável pela pasta 
de turismo, ou seja, “Secreta-
ria, Fundação, Coordenado-
ria, Departamento, Diretoria, 
Setor ou Gerência”, informou.

Além do órgão respon-
sável pela administração do 
turismo,  o prefeito e/ou di-
rigente municipal de turis-
mo, deve assinar um Termo 
de Compromisso, confor-
me modelo disponibilizado 
pelo MTur e Estado, se com-
prometendo em realizar as 
ações necessárias, aderindo, 
com isso, de forma espontâ-
nea e formal ao Programa de 
Regionalização do Turismo 
e à região turística.  O admi-
nistrador municipal também 
deverá destinar dotação para 
o turismo na lei orçamentá-
ria anual. A região com maior 
número de municípios inse-
rido no mapa foi a do Brejo 
paraibano.

Só 45 municípios atenderam 
as novas diretrizes do programa

REGionALiZAçÃo Do tuRiSmo

Com apenas dois 
dias de funcionamento, 
a população da Região 
Metropolitana de João 
Pessoa tem movimen-
tado as atividades do 
novo prédio que abriga 
o Programa de Prote-
ção e Defesa do Con-
sumidor do Ministério 
Público da Paraíba (MP-
-Procon), na Lagoa do 
Parque Solon de Luce-
na, no Centro da capi-
tal paraibana.

O novo prédio foi 
inaugurado na tarde da 
última quinta-feira (28), 
e suas instalações foram 
definitivamente ocupa-
das na sexta-feira (29). 
“Estamos atendendo ao 
público desde a segun-
da-feira (2), com uma de-
manda já considerável, e 
nessa terça-feira (3) – o 
número de atendimen-
tos já dobrou”, avalia 
Giovani Varela, atenden-
te do Procon Municipal 

de João Pessoa (Procon-
-JP), instalado no andar 
térreo do MP-Procon. “O 
atendimento está sendo 
ótimo. E a localização 
do MP-Procon aqui na 
Lagoa é muito boa. Fa-
cilita a vida da gente. O 
Ministério Público está 
de parabéns”, ressalta a 
estudante Íris Maciel, 21 
anos, moradora do mu-
nicípio de Santa Rita. A 
mesma opinião é com-
partilhada pela pequena 
empreendedora Rosiclei-
de Barbosa, 41 anos, mo-
radora de Bayeux: “Ago-
ra temos mais um local 
para recorrer, para pedir 
ajuda. Este serviço vai 
atender a todo mundo”. 
“Temos mais uma opção 
para solicitar apoio e a 
localização desse servi-
ço é muito boa”, afirma 
a funcionária pública 
Renata Nunes, 43 anos, 
moradora do bairro dos 
Novais, em João Pessoa.

População aprova 
sede do MP-Procon

DEFESA Do conSumiDoR

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Estudantes da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) participaram na ma-
nha dessa quinta-feira (5), 
da III Ação Cultural e Edu-
cativa do Jornal A união.  O 
evento foi realizado no De-
partamento do Arquivo da 
instituição, e é idealizado 
pela servidora Ana Flor. 

O número de Estudan-
tes interessados foi grande 
e, assim, a turma foi dividi-
da em dois grupos, ficando 
marcada para o próximo 
dia 12 a participação do se-
gundo grupo.

O evento tem como ob-
jetivo a interação dos uni-
versitários com o Arquivo do 
jornal A união para fortalecer 
e integrar os conhecimentos 
que estão obtendo nas salas 
de aula com o que é desen-
volvido e mantido no arqui-
vo do jornal.

Estudantes participam de ação cultural
AuLAS no ARQuiVo Do JoRnAL A uniÃo

Estudantes da Universidade Estadual da Paraíba recebem aulas no arquivo do jornal; no próximo dia 12 ocorrerá mais capacitação

Foto: Reprodução/Internet
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Palestras abordarão o tema da criatividade em CG

5º Gira Calçados 
Inflação para 
famílias é de 9,94% 

Firjan vê guinada na 
economia do País

Movimento no 
comércio cai 9,5% 

Implantação da ZPE 
no CE é ampliada

Fazenda altera 
trechos do Carf

O Índice de Preços ao Consumi-
dor - Classe 1 (IPC-C1), que mede a in-
flação para famílias com renda até 2,5 
salários mínimos, chegou a 0,69% 
em abril, taxa acima da registrada 
em março (0,44%). O percentual 
está acima do registrado pelo Índice 
de Preços ao Consumidor – Brasil 
(IPC-BR), que mede a inflação para to-
das as faixas de renda e que ficou em 
0,49% em abril. Os números foram 
divulgados ontem pela Fundação Ge-
túlio Vargas. O IPC-C1 acumula 3,82% 
este ano e 9,94% em 12 meses.

O presidente do Sistema Firjan 
(Federação das Indústrias do Rio de 
Janeiro), Eduardo Eugênio Gouvêa 
Vieira, disse nessa quarta-feira (4), 
ao participar de painel promovido 
pela Câmara de Comércio Brasil-
Texas, em Houston (EUA), que a con-
juntura político-econômica brasileira 
sofrerá “uma guinada positiva” com 
a conclusão do processo de impeach-
ment e a mudança no comando da 
nação. “As condições políticas que 
aguardam o vice-presidente Michel 
Temer são completamente diversas. 
Ele terá apoio do Congresso para re-
alizar as reformas constitucionais de 
que o País tanto necessita”, afirmou 
o líder empresarial fluminense du-
rante sua intervenção no painel.

O movimento dos consumi-
dores no comércio varejista caiu 9,5% 
em abril no País na comparação com 
o mesmo mês de 2015, sem ajuste 
sazonal, segundo o Indicador Serasa 
Experian de Atividade do Comércio. 
Em relação a março, contudo, o dado 
já dessazonalizado mostra que houve 
alta de 2,1% A elevação, porém, é pon-
tual, segundo a entidade. “Não pode 
ser encarada ainda como um ponto de 
inflexão”, observa a área de análise. 
No primeiro quadrimestre, o indicador 
mostrou queda de 8,8% em relação a 
igual período concluído em 2015.

O Governo Federal ampliou para 
6.182,44 hectares a área designada 
para implantação da Zona de Proces-
samento de Exportação de Pecém, a 
ZPE do Pecém, localizada no Estado do 
Ceará. A decisão está publicada em de-
creto da presidente Dilma Rousseff no 
Diário Oficial da União (DOU) e atende 
a recomendação feita pelo Conselho 
Nacional das Zonas de Processamento 
de Exportação feita semana passada. A 
ZPE do Pecém começou a funcionar em 
março de 2014 e integra o Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém, no 
município de São Gonçalo do Amarante.

O Ministério da Fazenda publicou 
no Diário Oficial da União (DOU) portaria 
que altera trecho do novo Regimento 
Interno do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf ), que foi editado 
em junho do ano passado, depois das 
investigações da Operação Zelotes no 
órgão. A portaria publicada traz mu-
danças no anexo II do regimento origi-
nal, que trata da competência, estru-
tura e funcionamento dos colegiados 
internos do Carf. O novo texto abrange 
modificações em deveres dos conse-
lheiros, distribuição e sorteio de casos, 
recursos e súmulas, entre outros.

Quando se fala em moda, 
a criatividade está presente 
em praticamente tudo, desde 
a ideia inicial ao acabamento 
final. Para mostrar como ela 
funciona e o que é capaz de 
fazer, o 5º Gira Calçados está 
apostando no tema em diver-
sas capacitações. O evento, 
considerado um dos maiores 
eventos do setor no Nordeste, 
começa nesta terça-feira (10) 
e segue até quinta-feira (12), 
na Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba (Fiep), 
em Campina Grande. Ao longo 
dos três dias, serão promovi-
das rodada de negócios, capa-
citações, desfiles, exposição e 
vendas de produtos, como cal-
çados, carteiras, bolsas e aces-
sórios em geral, entre outras 
atividades.

Logo na abertura do 
evento, às 19h30, haverá a 
palestra “Criatividade para 
buscar oportunidades e uma 
visão para os próximos anos”, 
com o especialista em gestão 
de pequenas e médias empre-
sas e Startups, Luís Taniguchi. 
Segundo a gestora do projeto 
de Calçados do Sebrae Pa-
raíba, Éricka Vasconcelos, a 
palestra de Luís Taniguchi é 
aberta ao público e gratuita.

 “É o momento em que 
o nosso convidado mostrará 
o que o empreendedor, lojis-
ta ou fabricante que trabalha 
com moda, deve utilizar com 
criatividade para enfrentar 
a crise. Outro aspecto que o 
palestrante irá abordar se-
rão as perspectivas para os 
próximos anos no setor, no 
cenário nacional”, disse. Já na 
quarta (11), às 15h30, haverá 
a oficina de “Vitrinismo”, mi-
nistrada pelo designer Aladim 

Monteiro. Esta capacitação 
será interessante para quem 
quer montar uma loja e ainda 
não sabe como. A oficina será 
direto da Loja Conceito, nos 
estandes do Gira Calçados. No 
último dia, quinta (12), às 10h, 
a mesma oficina será minis-
trada novamente.

Esses dois profissionais 
são uma mostra da qualifi-
cação que é exigida dos pa-
lestrantes e ministrantes de 
oficinas do evento. Aladim 
Monteiro acompanha o evento 
deste a primeira edição, sem-
pre coordenando o editorial 
de moda e os desfiles. Ele tem 
experiência com os dois temas 
que irá abordar durante as ca-
pacitações. Trabalha e estuda 
sobre vitrines e conceitos cria-
tivos de moda.

Luís Taniguchi auxilia em-
presas a evoluir a sua forma 
de gestão, alinhando as equi-
pes na meta desejada, criando 
sinergia entre os esforços, au-
mentando a venda e o market 
share. Luís possui experiência 
internacional com trabalhos 
em gestão de negócios, mar-
cas e produtos. Ele é profes-
sor de Gestão da Operação de 
Moda na FAAP/SP e Gestão de 
Produtos no SENAC/SP. Além 
dessas, outras capacitações 
serão ofertadas nos três dias 
do Gira Calçados. Para parti-
cipar, os interessados podem 
ligar para (83) 2101-0100, 
escrever para ericka@se-
braepb.com.br ou se inscrever 
no local do evento, realizado 
pelo Sebrae Paraíba, Sindica-
to das Indústrias de Calçados 
da Paraíba (Sindicalçados), a 
Federação das Indústrias da 
Paraíba (Fiep) e Instituto Se-
nai de Tecnologia do Couro e 

Foto: Reprodução/Internet

As vendas de veículos 
novos automotores, incluin-
do automóveis, caminhões, 
comerciais leves (como vans 
e furgões) e ônibus, encer-
raram o período de janeiro a 
abril deste ano em baixa de 
27,9%, com o total de 893,7 
mil unidades comercializadas. 
Apenas no mês de abril, foram 
vendidos 162,9 mil veículos, 
número 9,1% menor do que 
o registrado em março deste 
ano e 25,7% inferior ao resul-
tado de abril de 2015.

Os dados foram divulga-
dos pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). O 
novo presidente da entidade, 
Antonio Megale, observou 
que, apesar desses recuos, o 
ritmo de queda nas vendas 
diminuiu. No começo do ano, 
o percentual de retração era 
de 38,8%.

As montadoras insta-
ladas no Brasil produziram 
em abril 169,8 mil veículos, 
número 13,6% abaixo do de 
março e 22,9% inferior ao re-
gistrado em abril do ano pas-
sado. No acumulado desde ja-
neiro, houve queda de 25,8%. 
De acordo com Megale, as 
empresas têm feito um esfor-
ço para manter os empregos, 
tanto que hoje têm 30% da 

força de trabalho em regime 
de flexibilização, sendo 6.044 
postos em regime lay-off e 
29,6 mil no Programa de Pro-
teção ao Emprego (PPE). “É 
uma situação preocupante e 
as empresas estão demons-
trando esforços para preser-
var os empregos”, destacou.

Em relação a abril do 
ano passado, as vagas enco-
lheram 8%, tendo hoje uma 
base 128.441 trabalhadores. 
Para ampliar as ofertas, é 
necessário que o País volte 
a crescer, defendeu o presi-
dente da Anfavea.

Caminhões
O executivo apontou que, 

entre os segmentos que mais 
apresentaram queda nas ven-
das, estão os caminhões, com 
recuo de 13,2% de março 
para abril e 31% no acumula-
do do ano. No entanto, Megale 
acredita em recuperação por 
meio das exportações e tam-
bém com a restauração da 
confiança do setor do agro-
negócio após o anúncio das 
condições de financiamento 
da nova safra agrícola.

As vendas internas de 
máquinas agrícolas caíram 
40,8% no quadrimestre. 
Em abril, houve redução de 
32,2% na comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado, mas, em relação a mar-
ço, as vendas subiram 4,9%.

 

O volume de recursos 
que os investidores sacaram 
da caderneta em abril, já des-
contadas as aplicações, foi 
de R$ 8,246 bilhões. Segun-
do dados do Banco Central, 
a retirada é recorde para o 
mês e o maior saque em 21 
anos de registros. O resultado 
também é maior do que os R$ 
5,850 bilhões que saíram des-
sa aplicação em igual mês do 
ano passado e o terceiro pior 
resultado desde 1995. 

De acordo com o BC, o to-
tal de aplicações no mês pas-
sado foi de R$ 153,252 bilhões 

e o de saques, de R$ 161,489 
bilhões. O estoque desse inves-
timento está em R$ 640,487 
bilhões, já considerando os 
rendimentos de R$ 4,127 bi-
lhões de abril. Mais uma vez, 
o patrimônio da caderneta re-
cuou - a sexta queda consecu-
tiva desde novembro de 2015.

O desempenho no mês 
passado só não foi pior por-
que nos últimos três dias 
úteis ingressaram R$ 4,473 
bilhões na caderneta. Ain-
da assim, o ingresso não foi 
suficiente para colocar a ca-
derneta no azul. Até o dia 
26, a conta estava negativa 
em R$ 12,719 bilhões. Esse 
movimento de arrecadação 

nos últimos dias é tradicio-
nal e ocorre com aumento 
dos depósitos por causa de 
aplicações automáticas da 
conta-corrente que alguns 
investidores já deixam pro-
gramadas para ocorrer.

A contínua e acentuada 
deterioração da caderneta 
se dá por conta da piora do 
cenário econômico, com a 
alta da inflação e o aumento 
do desemprego. Além dis-
so, outros investimentos se 
tornaram mais atrativos ao 
apresentarem rentabilida-
de maior. A remuneração da 
poupança é formada por uma 
taxa fixa de 0,5% ao mês mais 
a Taxa Referencial (TR).

Da Agência Brasil

Venda de veículos tem 
queda de quase 30% 

Brasília - Recolhimento 
de impostos na contratação 
dos empregados domésticos 
pelo eSocial começou em 
novembro de 2015. Os em-
pregadores domésticos têm 
até esta sexta-feira (6) para 
fazer o pagamento do Do-
cumento de Arrecadação do 
eSocial (DAE) de abril, que 

reúne em uma única guia as 
contribuições fiscais, traba-
lhistas e previdenciárias que 
precisam ser recolhidas. O 
vencimento é sempre no dia 
7 de cada mês, mas como no 
mês de maio a data cai em 
fim de semana o pagamento 
deve ser antecipado em fun-
ção do expediente bancário.

Para a emissão da guia 
unificada, o empregador deve 

acessar a página do eSocial na 
internet. O Simples Domésti-
co é o regime instituído por 
lei que unificou o pagamento 
dos tributos e dos encargos 
trabalhistas e previdenciários 
que devem ser recolhidos 
pelos empregadores domés-
ticos. A partir de outubro de 
2015, todas essas obrigações 
passaram a ser recolhidas por 
meio de guia única.

Empregador doméstico tem 
até hoje para pagar  o eSocial

Poupança: saques superam os 
depósitos em R$ 8,246 bilhões
Victor Martins
Agência Estado

Marli Moreira 
Da Agência Brasil

do Calçado (IST). Calçadistas 
do Nordeste e lojistas de todo 
o Brasil se encontrarão mais 
uma vez para fazer negócios 
durante a 5ª edição do Gira 
Calçados, um dos maiores 

eventos do setor no Nordes-
te. Com rodada de negócios, 
capacitações, desfiles, 70 ex-
positores e mais 250 lojistas, 
o evento ocorrerá de 10 a 12 
de maio deste ano, na Federa-

ção das Indústrias do Estado 
da Paraíba (Fiep), em Campi-
na Grande. A expectativa é de 
movimentar R$ 6 milhões em 
negócios. Mais informações: 
www.giracalcados.com.br

Evento é um dos maiores do setor calçadista do Nordeste e começa na terça-feira na sede da Fiep
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Zum Zum Zum
   O jovem empresário Luciglaidson Saraiva Fernandes comemora 20 anos 
de atuação na Central Redes, um segmento da tradicional família de São José de 
Brejo do Cruz, na região de São Bento.

FOTO: Dalva Rocha

Lauriete Gonçalves, Estaniesly Carvalho, Terezinha Cavalcanti, Fátima Castro e Ivete Chaves no 
festivo almoço regional em prol da Amem

   Estão seguindo na próxima terça-feira para uma curta temporada em  
New York os estimados Maricélia e Palmari de Lucena. Lá curtem os bons programas 
culturais e visitam familiares.

Reunião em Brasília: desembargadora Fátima Bezerra com a ministra Nancy Andrighi, o desembargador 
Pedro Feu Rosa e o juiz Álvaro Kalix

FOTOS: Divulgação

Dois Pontos

  A jornalista Ruth Avelino agita a 
noite de hoje no restaurante Panorâmico 
no Esporte Clube Cabo Branco com a 
realização de mais um Assustado.
  A homenagem desta edição 
será para o cantor Billy Paul, recente-
mente falecido, onde o DJ Zé Marcos 
tocará suas principais músicas dos 
anos 70 e  80, além de outros grandes 
sucessos de artistas e bandas da 
época.

“Prefiro os que 
criticam, porque me 
corrigem, aos que me 
elogiam, porque me 
corrompem”

“Se meus críticos me 
vissem andando sobre as 
águas do rio Tâmisa, 
diriam que é porque eu 
não sei nadar”

SANTO AGOSTINHO MARGARET THATCHER

Humorista Cristovam 
Tadeu, hoteleira Emília 
Barreto, Sras. Fátima Ca-
tão, Letícia França e Rose 
Lobo Trigueiro, jornalista 
Lucas Duarte, maestro 
José Augusto Maropo, 
empresário Marcelo Jarde-
lino Costa e João Guima-
rães Pereira Neto, músico 
Lis Albuquerque, psicóloga 
Denise Leite Gomes.

Parabéns

Hamilton Gomes, Tânia Selene Duarte, Sarah Duarte e Lucas Duarte que está hoje aniversariando

Baile Tropical

A BANDA Clichê 
Vanguarda será a atração 
de hoje no Baile Tropical, 
com participação da banda 
Abrad´Os Zóio, dentro do 
projeto Usina da Música.

Os shows serão rea-
lizados a partir das 20h 
na Sala Vladimir Carvalho, 
na Usina Cultural Energi-
sa, com ingressos a 
R$ 20 e R$ 10.

Show
O PROJETO 

Música do Mundo, 
uma iniciativa da 
Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba, 
apresenta hoje show 
da banda paraibana 
Néctar do Groove 
às 21h na Sala de 
Concertos “Maestro 
José Siqueira”, no 
Espaço Cultural José 
Lins do Rego. 

O show terá 
participação espe-
cial do trompetista 
americano Mark 
Rapp, com ingressos 
a R$ 10 e R$ 5.

Yedda, ano 90
A GRANDE Dama Yedda Régis Ribeiro Coutinho, viúva 

do usineiro Cassiano Ribeiro Coutinho, portanto integrante 
de uma das mais tradicionais famílias paraibanas, comemora 
hoje seus bem vividos 90 anos.

A festa, em grande estilo, está sendo preparada pe-
los filhos Paulo Germano, Helena, Cassiano Filho, Marcos 
Frederico, Liliane e Heloisa e vai acontecer a partir das 20h 
no Paço dos Leões. Amanhã, será celebrada uma Missa em 
Ação de Graças, às 17h30,  na Igreja de Nossa Senhora de 
Nazaré, no bairro do Bessa.

   A empresária Norma Pedrosa e sua filha Larissa promoveram uma tarde 
festiva na última quarta-feira em homenagem ao Dia das Mães. Nas prateleiras e 
vitrines da Maison muitas novidades para o outono-inverno.

Além dos autos

A COORDENADORA do 
projeto “Poder Judiciário; 
o ser humano e as 
histórias de bastidores”, 
desembargadora Fáti-
ma Bezerra esteve esta 
semana em reunião com a 
ministra Nancy Andrighi e 
membros da Comissão 
responsável pelo lança-
mento do livro “Justiça: 
além dos autos”, que irá 
narrar situações inusita-
das vivenciadas por magis-
trados de todo o País.

O encontro foi na 
Corregedoria do CNJ, 
em Brasília.

Ensino à distância
O PRESIDENTE do Tribunal de Justiça da Paraíba, de-

sembargador Marcos Cavalcanti é quem fará hoje, às 10h 
na Sala de Sessão do Tribunal Pleno, a aula inaugural do 
Curso de Formação Continuada “Novo Código de Processo 
Civil”, na modalidade de ensino à distância.

A iniciativa é daquele Tribunal e a Universidade Estadual 
da Paraíba e, na ocasião da abertura, a pró-reitora Eliane 
de Moura Silva fará a apresentação do curso, bem como 
dos tutores e professores do curso.

FOTO: Arquivo

Amigos para sempre: Ruth Avelino e Cristovam Tadeu, ele é 
o aniversariante de hoje

Vôlei de Praia
A TERCEIRA  edição do Superpraia movimenta a orla 

pessoense de hoje a domingo na arena montada na praia 
de Tambaú para as competições de vôlei de praia.

O torneio em João Pessoa terá sete atletas da casa 
e atuais campeões como Álvaro Filho e Vitor Felipe, Bruna, 
George, Gilmário, Jô e Thati, sendo a Paraíba o segundo 
estado com maior número de representantes, atrás apenas 
do Rio de Janeiro.

Arte na Paisagem
NA SALA Via Sacra do Centro Cultural de São Francisco 

será aberta na próxima terça-feira a exposição coletiva 
“Arte na Paisagem” com a participação das artistas Ana 
Lúcia Pinto, Ana Garcia, Ana Viana, Fátima Queiroga, Marletti 
Assis, Nadja Anjos e Zélia Pessoa, onde haverá ainda uma 
perfomance do artista Dadá Venceslau.

A mostra, que faz parte da 14a Semana dos Museus 
do Ibram, fica em cartaz até o dia 20 de junho.

   Já a empresária Auxiliadora Cardoso, da Baú Chic, adiou para a 
próxima quarta-feira, a homenagem que fará a Roberta Aquino na sua bacana 
loja no Esquina 200.

   Alda e Renata Gouveia avisando que a Lacoste recebeu a coleção de bolsas 
e carteiras da marca, que são ótimas opções para o Dia das Mães.



O Botafogo recebeu 
com tranquilidade a tabela 
do Campeonato Brasileiro 
da Série C, divulgada esta 
semana pela CBF. Segundo 
o presidente Guilherme No-
vinho, a única novidade foi o 
jogo contra o ABC de Natal, 
no domingo, dia 6 de junho, 
às 11 horas da manhã, no 
Almeidão. Nos jogos de ida, 
o Botafogo disputará cinco 
partidas fora, e apenas qua-
tro em casa. No returno, esta 
ordem se inverte. A estreia 
do clube será no próximo 
dia 25 de maio, à noite, em 
Salgueiro.

“Nós já sabíamos que 
a CBF iria atender ao apelo 
da FPF, porque teremos aqui 
no dia 22, a grande final do 
Campeonato Paraibano, e 
pedimos à federação para 
não disputar mais o Campeo-
nato Estadual, quando co-
meçasse a Série C. Foi uma 
boa para o Botafogo, porque 
não vamos enfrentar o forte 
calor que faz de dia em Sal-
gueiro”, disse o presidente.

Sobre o jogo de 11 ho-
ras da manhã, contra o ABC, 
Novinho disse que pode ser 
bom, dependendo de como 
o torcedor vai reagir. “Nos 
outros estados, a ideia foi 
bem aceita pelos torcedores, 
e tivemos grandes rendas. 
Para os times é muito sacri-
fício, jogar esta hora, mas 
esperamos que o torcedor 
paraibano também lote as 
arquibancadas do Almeidão, 
como fizeram os torcedores 
dos clubes da Série A, no ano 
passado”, afirmou.

Apesar de satisfeito 
com a tabela, o presidente 
do Belo se mostrou um pou-
co preocupado com o exces-
so de jogos televisionados. 
Segundo ele, dos nove jogos 
que o clube vai disputar na 
primeira fase, cinco deles 
serão transmitidos pela TV. 
“Por um lado, traz visibilida-
de e exposição de logomar-
cas. Mas por outro, tira dos 
estádios aqueles torcedo-
res mais acomodados, que 
preferem assistir o jogo em 
casa, deixando de compare-
cer ao estádio, para dar uma 
força ao clube”, afirmou.

Maratona de jogos
A partir deste final de 

semana, o Botafogo vai en-
frentar, outra vez, uma gran-

de maratona de jogos. Neste 
domingo, dia 8, o clube en-
frenta o Sousa, no Almeidão. 
Quarta-feira, vai enfrentar 
o River, em Teresina, pela 
Copa do Brasil. Na volta, se 
conseguir passar para as fi-
nais do Paraibano, começa a 
decidir o título da competi-
ção. Na quarta-feira seguin-
te, dia 18 de maio, terá o 
jogo de volta contra o River. 
Já no dia 22, terá a segunda 
e decisiva partida da final 
do Paraibano. A estreia no 
Brasileiro da Série C será 3 
dias após, em Salgueiro. A 
maratona termina no sába-
do, dia 28, contra o Cuiabá, 
em João Pessoa, pela Série 
C. Se passar para a terceira 
fase da Copa do Brasil, serão 
incluídos aí mais dois jogos, 
a partir do início de junho.
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Começa na capital o 
Superpraia com a elite 
do vôlei nacional

campeonato brasileiro

Belo aprova tabela da Série C
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A diretoria do Treze recebeu com 
tranquilidade a não concessão da limi-
nar, pelo Tribunal de Justiça Despor-
tiva da Paraíba, que o clube solicitou 
pedindo a paralisação do Campeona-
to Paraibano e o afastamento do Cam-
pinense das disputas, por irregularida-
des. O Clube considerou como apenas 
uma batalha perdida, e vai continuar 
na guerra jurídica, para provar que o 
maior rival não cumpriu com o que 
determina a Lei do Profut, e não tem 
nada consta em relação as dívidas com 
o Governo Federal.

Segundo o vice-presidente do clu-
be, Paulo Gayoso, o clube vai esperar 
agora a marcação de um julgamento 
pelo Tribunal Pleno do órgão. “Nós 
vamos recorrer a todas as instâncias, 
até provar que nosso direito é bom”, 
garantiu o dirigente, admitindo en-
trar até na Justiça Comum, como o clu-

be fez em 2012, contra a CBF, quando 
conseguiu uma vaga para a Série C do 
Campeonato Brasileiro.

Enquanto isso, dentro de campo, 
os jogadores seguem treinando nor-
malmente, sob ordem da diretoria. O 
atacante Brasão ainda não retornou 
às atividades. Segundo o gerente de 
futebol Gil Baiano, o atleta está resol-
vendo assuntos pessoais. Já o atacante 
Thiago Furlan, não deve retornar, pois 
está se tratando de uma lesão. O ata-
cante Rosivaldo também não faz mais 
parte do elenco alvinegro. O atleta 
vai defender o Londrina na Série B do 
Campeonato Brasileiro.

Nos treinamentos da semana, o 
técnico Marcelo Vilar tem feito cole-
tivos, escalando a seguinte equipe: 
Saulo, Peter, Alisson, Rafael e Altemar; 
Patrick, Elanardo, Izaias e Doda; Diego 
Neves e Índio Oliveira. (IM)

treze promete recorrer até a última instância
CASO DE JUSTIÇA

Sem ter destino certo, equipe trezeana continua treinando e aguardando decisão da diretoria

Treinador quer surpreender no jogo de volta

n 25/5 – salgueiro/pe x botafogo

n 28/5 – botafogo x cuiabá/ms

n 5/6 – botafogo x abc/rn

n 11/6 – remo/pa x botafogo

n 19/6 – botafogo x river/pi

n 25/6 – américa/rn x botafogo

n 3/7 – confiança/se x botafogo

n 10/7 – botafogo x asa/al

n 16/7 – Fortaleza/ce x botafogo

Jogos do 
Botafogo

Alvinegro estreia dia 
25 contra o Salgueiro e 
depois joga com o Cuiabá

FOTOS: Divulgação

Jogadores continuam treinando 
firme visando a série de jogos 
que terá tanto no Paraibano, 

quanto no Brasileiro

O Sousa continua trabalhando nos 
bastidores do jogo contra o Botafogo, 
com declarações fortes de seus diri-
gentes e o técnico Jason Vieira, crian-
do um clima de indefinições e mistério 
em torno desta segunda partida contra 
o Botafogo, pelas semifinais do Cam-
peonato Paraibano, neste domingo, às 
16h30, no Estádio Almeidão, em João 
Pessoa. Depois de vencer a primeira 
partida disputada domingo, em Sou-
sa, o Dinossauro precisa apenas de um 
empate para carimbar o passaporte à 
grande final, e conseguir o direito de 
participar do Campeonato Brasileiro 
deste ano, além das copas do Brasil e 
do Nordeste, em 2017.

A diretoria não divulgou a progra-
mação de hoje, nem a logística para 
a partida de domingo. A princípio, a 
equipe já viajaria para João Pessoa hoje, 
mas o presidente Aldeone Abrantes, 
bem ao seu estilo, andou dizendo que 
o clube pode até nem vir a João Pessoa, 
disputar a semifinal, caso a FPF escalasse 
o árbitro João Bosco Sátiro para dirigir a 
partida. Renam Roberto é o árbitro pre-
ferido dos sousenses, que até admite 
aceitar outras escolhas.

Na verdade, ninguém acredita nas 
declarações de Aldeone, já que se o 
Sousa não vier a João Pessoa, perderá 

Jazon mantém mistério no sousa

por WO, e será punido com o rebaixa-
mento para a Segunda Divisão do Cam-
peonato Paraibano do próximo ano. 

Dentro de campo, o técnico Jazon 
Vieira treina a equipe normalmente 
para a partida, como se nada estives-
se acontecendo. Precisando apenas de 
um empate, o treinador tenta armar 
um time para jogar no desespero do 
Botafogo, que precisa vencer. Ele terá o 
retorno de dois atletas considerados ti-
tulares. Voltam o zagueiro Maceió, que 
deverá compor a zaga com Regineldo, 
e o meia Márcio Tarrafa. Ambos não 
jogaram o primeiro jogo das semifinais 
em Sousa, porque estavam suspensos. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Gravidez deve levar Fabíola a 
ser cortada da seleção de vôlei
Levantadora deve ganhar 
segunda filha no próximo dia 
10 e não irá para Rio 2016

O time feminino do América de Mataraca faz apre-
sentação no próximo domingo em Santa Rita. No 
Estádio Teixeirão, o time vai jogar amistoso contra 
o Clube Recreativo Kashima, de João Pessoa, atual 
vice-campeão paraibano de 2015. O amistoso tem um 
sabor especial: homenagear as mães das jogadoras. 
As duas equipes se enfrentaram há duas semanas 
em um torneio no município de Lucena, ocasião em 
que o América perdeu de 1 a 0 para o Kashima, sendo 
eliminado do evento. Agora são 90 minutos de muito 
futebol, e vença o melhor

América de Mataraca

A matemática nem 
sempre é exata

O Campeonato Paraibnao de Futebol Profissional 
da Primeira Divisão, versão 2016, caminha para o seu 
final. Domingo, Botafogo e Sousa decidem quem che-
ga à final da competição. Campinense e CSP iniciam 
a briga pela segunda vaga. Um certame que, desde o 
seu início, em janeiro passado, deu muito o que falar, 
aliás, ainda vem sendo motivos de muitos comentá-
rios, alguns deles pejorativos.

A situação está se agravando ainda mais nesta 
reta final de disputa. Nesta semifinal onde, quatro 
equipes brigam não apenas pelo título paraibano, 
mas Copa do Brasil, vagas na Série D do Campeonato 
Brasileiro, Copa do Nordeste, recursos do gol de placa, 
mais dinheiro nos cofres.

A matemática, porém, tem sido a maior dor de cabeça 
de Botafogo, Campinense, Sousa e CSP. Das quatro equi-
pes, uma ficará de fora de muitos privilégios, a começar 
ainda este ano. Garantido na Série C do Campeonato Bra-
sileiro, o Botafogo parece ser o que menos se preocupa 
com os números, mas, se não chegar à final do Estadual 
vencendo bonito o Sousa no próximo domingo, pode, no 
entanto, ficar fora da Copa do Brasil e da Copa do Nor-
deste, pois, apenas o campeão e o vice garantem a vaga.

Campinense, Sousa e CSP, que não têm vagas asse-
guradas em competições nacionais, estão mais aten-
tos. Nas bocas miúdas do Ponto de Cem Réis, em João 
Pessoa, e na Praça da Bandeira, em Campina Grande, 
o que se comenta é que tudo já está definido e que a 
matemática caminha em lados contrários ao CSP. Tudo 
isto devido a vitória do Sousa diante do Belo, no último 
domingo. Com três pontos, o dinossauro praticamente 
estaria garantido na Série D do Brasileirão, basta apenas 
o Campinense vencer duas vezes seguidas o CSP. Em 
suma, já dão por conta a vitória do Botafogo sobre o 
Sousa no próximo domingo.

Sei não... nesse balaio de gato, quem dança sem-
pre é o menor.

Até o momento nenhuma 
chapa foi inscrita para 
concorrer às eleições na 
Federação Paraibana de 
Atletismo. O pleito será no 
próximo dia 13. As inscrições 
se encerram amanhã. Eita 
coisa difícil!!

Eleição

O presidente da Federação Paraibana de Futebol, Ama-
deu Rodrigues Júnior, disse que está empenhado junto ao 
Departamento de Competições da CBF no sentido de que a 
Paraíba conquiste mais uma vaga na Copa do Brasil de Fute-
bol Feminino 2016. Se isto ocorrer, o Kashima, vice-campeão 
estadual estaria garantido na competição. Por enquanto, 
apenas o Botafogo, que se sagrou campeão, está com a 
vaga. A Copa do Brasil deverá acontecer no mês de agosto.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Uma empresa de 
marketing esportivo no 
Estado deverá ser o 
patrocinador oficial do 
Campeonato Paraibano de 
Futsal, temporada 2016. As 
conversações estão muito 
avançadas.

Futsal paraibano

Copa do Brasil Feminino

Fabíola, 33 anos, tem 
dois objetivos no próximo 
mês. O primeiro: ela está 
grávida e muito perto de seu 
segundo filho. Quer - claro - 
cuidar do bem-estar de Ana 
Vitória. O segundo: estar no 
grupo da seleção de vôlei 
que vai aos Jogos Olímpicos 
do Rio. Para isso, Ana Vitória 
terá que colaborar. O parto 
normal é a única chance para 
isso. E Fabíola trabalha para 
que isso aconteça.

A uma semana, ou talvez 
menos, de ser mãe pela segun-
da vez, ela ainda se lembra de 
quando ainda carregava a pri-
mogênita Andressa, hoje com 
10 anos, na barriga e acredita-
va que nunca mais consegui-
ria voltar a jogar vôlei de alto 
nível. Agora, à espera de Ana 
Vitória, ela crê exatamente 
no inverso do que imaginava 
uma década atrás.

Desde janeiro, Fabíola 
prepara-se psicologicamen-
te para retornar às quadras 
após o nascimento de Ana 
Vitória. Os prognósticos mais 
otimistas dão conta de que a 
segunda herdeira da jogadora 
virá em 10 de maio e de parto 
normal. Em se confirmando 
esta data, ela tem até 30 dias 
para estar em boa forma física 
e apresentar-se a José Rober-
to Guimarães, técnico da sele-
ção feminina de vôlei, que se 
prepara para a Olimpíada.

Guimarães a incluiu na lis-
ta de 19 jogadoras convocadas 
para a equipe nacional. Apenas 
cumpriu uma promessa feita a 
Fabíola em janeiro, quando ela 
ainda estava no quarto mês de 
gravidez. Em contato telefôni-
co, o treinador disse que gos-
taria de contar com a levanta-
dora na equipe que disputará 
o inédito tricampeonato olím-
pico no Rio-16.

Bola e musculação
Desde então, Fabíola 

passou a treinar diariamente 
com bola em Taguatinga, Dis-
trito Federal, onde mora sua 
família. Ela também se dedi-
ca a musculação e, principal-
mente, pilates. Tudo isso nas 
dependências do Sesi, local 
onde jogava o Brasília Vôlei, 
time da capital que disputou 
a Superliga feminina, e onde 
Andressa estuda.

“Faço esse trabalho de 
musculação, e o treino com 
bola, pensando na Olimpíada. 
A Olimpíada é meu segundo 
objetivo. Meu primeiro objeti-

vo hoje é que minha filha, Ana 
Vitória, nasça com saúde. O 
pilates, eu faço para que possa 
ter parto normal, já pensava 
nisso antes mesmo da convo-
cação, pela experiência que já 
tive, que foi muito boa. E eu 
quero ter de novo. Então, faço 
pensando nela e faço pensan-
do na Olimpíada do Rio-2016”, 
explicou Fabíola.

A única maneira de a atle-
ta, nascida em Ceilândia, Dis-
trito Federal, permanecer no 
grupo de 12 jogadoras na Rio-
16 é em caso de parto normal, 
daí tamanha preparação. “Se 
ela nascer de cesariana, aí eu 
nem me apresento à seleção, 
porque serão 60 dias para re-
tomar às atividades e, por isso, 

não daria tempo. Tudo vai de-
pender do parto”, disse Fabíola.

De acordo com o obstetra 
e ginecologista Mauro Gryns-
zpan, a atleta está fazendo 
tudo certo. Ele explica que a 
atividade física induz a produ-
ção de adrenalina e ocitocina, 
dois hormônios que induzem 
ao parto normal. O especia-
lista acrescentou que se não 
houver nenhum problema no 
nascimento, Fabíola pode es-
tar treinando em 15 dias.

Fundamental
A jogadora é importante 

para Guimarães na Olimpíada. 
Duas das quatro levantadoras 
convocadas têm poucas horas 
de voo no cenário internacio-

nal. Naiane, do Minas, tem ape-
nas 21 anos, dois a mais que 
Roberta, campeã da Superliga 
feminina deste ano com o Rio 
de Janeiro. A levantadora prin-
cipal da seleção é Dani Lins, do 
Osasco. Fabíola seria a reserva 
de confiança do treinador.

“Acredito que fui lembra-
da na convocação pela minha 
história na seleção. Pela expe-
riência também, já estou com 
33 anos, passei pelo voleibol 
europeu. Tudo isso pesou para 
a convocação. Isso não me co-
loca lá dentro, entre as 12, isso 
vai depender muito do meu 
retorno”, interpretou Fabíola, 
que antes da gravidez havia 
acabado de iniciar temporada 
pelo Volero Zurich, da Suíça. 

Após conhecer os ad-
versários que irão enfrentar 
na fase de grupos dos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro, 
a seleção brasileira feminina 
de handebol passará 15 dias 
na Europa para a realização 
de treinos e jogos visando a 
preparação para o principal 
objetivo da equipe comandada 
pelo técnico Morten Soubak: 
a medalha de ouro olímpica. 
O treinador dinamarquês irá 
reunir um grupo de 20 atletas, 
que passarão por treinos na 
Áustria e jogos na Dinamarca e 
Eslováquia.

Na tentativa do ouro iné-

dito, Brasil encara campeã 
olímpica e ‘grupo da morte’

“Se as outras fases já eram 
importantes, essa será ainda 
mais, pois já conhecemos nos-
sos adversários. Nessa etapa 
vamos continuar trabalhando 
com as ideias novas que temos 
implantado e que têm a ver 
com as novas regras. Todas as 
equipes estão preocupadas 
com isso, mas vamos continuar 
nosso trabalho de acordo com 
nosso planejamento”, disse 
Soubak.

Na Rio 2016, o Brasil 
enfrentará Angola, Espanha, 
Montenegro, Romênia e a atu-

al campeã Noruega pelo grupo 
A. Caso se classifiquem para a 
próxima fase, as brasileiras te-
rão pela frente os classificados 
da chave B, composta por Co-
reia do Sul, Argentina, Suécia, 
Rússia, Holanda e França.

O período de treinamen-
tos e jogos na Europa não só 
servirão para que Morten Sou-
bak coloque em práticas al-
gumas estratégias em relação 
às novas regras, mas também 
para definir quem serão as 
14 atletas convocadas para os 
Jogos. Mayara Moura e Julia-
na Malta retornam de lesão e 
terão a oportunidade de cavar 

uma vaga entre o seleto grupo 
verde e amarelo que irá brigar 
por uma medalha.

“As duas estão voltando 
de cirurgia, mas têm feito um 
excelente trabalho de fisiote-
rapia. Eu estou muito contente 
com a evolução delas no tra-
tamento. Elas estão correndo 
contra o tempo e brigando 
para estar no grupo”, afirmou o 
treinador da seleção.

Depois da gira europeia, 
o Brasil realiza um novo perí-
odo de treinamentos em solo 
nacional, em junho, e outro no 
mês seguinte, a seleção passará 
15 dias na Europa.

Em busca do ouro, handebol vai à Áustria
RUMO AOs JOGOs OLíMPICOs

Jogadoras sabe das boas intenções do treinador, mas diz que seu histórico levou à seleção
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Dois paraibanos na lista de Dunga
COPA AMÉRICA

Hulk e Douglas Santos 
estarão com seleção 
nos Estados Unidos
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“O grupo está aberto”. 
Assim, o técnico Dunga co-
meçou seu discurso para 
anunciar os 23 convocados 
para a Copa América Cente-
nário. Ele afirmou que ou-
tros jogadores terão opor-
tunidades no futuro, mas 
confirmou sete com idade 
olímpica na lista: o goleiro 
Ederson (Benfica), o lateral-
direito Fabinho (Monaco), 
os zagueiros Rodrigo Caio 
(São Paulo) e Marquinhos 
(Paris Saint-Germain), o 
lateral-esquerdo Douglas 
Santos (Atlético-MG), o meia 
Rafinha Alcântara (Barce-
lona) e o atacante Gabriel 
(Santos). Mas estes jogado-
res ainda não estão confir-
mados nos Jogos do Rio.

“Todos os jogadores 
da seleção olímpica estão 
muito motivados, têm um 
prazer enorme em jogar na 
Seleção. Mas só vamos co-
municar para vocês, quan-
do tivermos uma definição. 
Já estamos conversando 
com os clubes”, explicou 
Dunga sobre a negociação 
com os clubes para a pre-
sença dos sete atletas nas 
duas competições.

Paulo Henrique Ganso, 
talvez a principal surpresa 
da pré-lista de 40 nomes 
anunciada na semana pas-
sada, não foi convocado. O 
meia do São Paulo, porém, 
recebeu o sinal de que está 
no radar da comissão téc-

nica e poderá ter chances 
nas eliminatórias, no segun-
do semestre. Nomes como 
Kaká, do Orlando City, Oscar, 
do Chelsea, e Lucas, do PSG, 
também foram descartados. 
Os zagueiros David Luiz e 
Thiago Silva, do PSG, e o la-
teral-esquerdo Marcelo, do 
Real Madrid, por exemplo, 
nem entraram na pré-lista 
de 40.

“Eu acho que o Ganso es-
tar na lista dos 40 que refor-
ça o nosso centro de inteli-
gência. Agradeço aos nossos 
colaboradores. É meritocra-
cia. Os números referendam 
essa situação. Os jogadores 
têm que saber que estamos 
observando, em todos os as-
pectos. Isso tudo está sendo 

observado”, analisou Dunga.
O técnico vai aproveitar 

o período da Copa América 
para observar de perto joga-
dores com menos de 23 anos 
que estarão nas Olimpíadas. 
Neymar foi liberado pelo 
Barcelona para ser um dos 
três mais velhos nos Jogos. 
em contrapartida, o clube 
europeu determinou que o 
atacante não fosse convoca-
do para o torneio nos esta-
dos Unidos.

edição especial em co-
memoração aos 100 anos da 
competição, a Copa América 
Centenário será disputada 
entre 3 e 26 de junho nos 
estados Unidos. A seleção 
começará os treinamentos 
em 23 de maio, em Los Ange-

les, e fará um amistoso com 
o Panamá, seis dias depois, 
em Denver. O Brasil está no 
Grupo B e vai enfrentar o 
Equador (4 de junho), o Hai-
ti (8 de junho) e o Peru (12 
de junho).

O coordenador de sele-
ções Gilmar Rinaldi anun-
ciou que dois ex-jogadores 
foram escolhidos como au-
xiliares pontuais durante a 
Copa América: do início da 
preparação até o dia 29, o 
cargo será de Juninho Paulis-
ta; dessa data até o final da 
competição, o convidado foi 
Rogério Ceni. O presidente 
do Flamengo, eduardo Ban-
deira de Mello, será o chefe 
da delegação nos estados 
Unidos.

Uma triste sina parece acom-
panhar os torcedores corintianos. 
Pela quinta vez o Corinthians foi 
eliminado de uma competição em 
seu próprio estádio, o Itaquerão. 
Nesta quarta-feira, o time paulis-
ta se despediu da Copa Liberta-
dores ao empatar em 2 a 2 com o 
Nacional, do Uruguai - no jogo de 
ida, em Montevidéu, houve em-
pate em 0 a 0.

Os fracassos anteriores fo-
ram a derrota nos pênaltis para 
o Audax, no Campeonato Pau-
lista deste ano, e para Guarani
-PAR (Libertadores), Palmeiras 
(Paulista) e Santos (Copa do Bra-
sil) no ano passado.

O Nacional abriu o placar 
com Nico López logo aos cinco 
minutos. Pouco depois, Lucca 
igualou. No segundo tempo, 
Santiago Romero recolocou os 
uruguaios em vantagem. O Co-
rinthians perdeu chance de em-
patar com um pênalti mal bati-
do por André aos 37 minutos. Já 
nos acréscimos, Marquinhos Ga-
briel, em outro pênalti, empa-
tou, mas não havia tempo para 
a vitória. O Nacional agora pega 
o vencedor do confronto entre 
Boca Juniors e Cerro Porteño.

Se o Corinthians foi elimi-
nado, Atlético-MG e São Paulo 
avançaram na competição. Os 
mineiros derrotaram o Racing, da 
Argentina, por 2 a 1 no Indepen-
dência. Carlos e Lucas Pratto, que 
ainda desperdiçou um pênalti, 
marcarma os gols. Lisandro López 
descontou para os argentinos. 

Clubes vivem noite de glórias e tristezas
BRASILEIROS NA COPA LIBERTADORES

FOTOS: Divulgação

Hulk, do Zenit da Rússia, tem sido uma peça fundamental na equipe comandada pelo técnico Dunga

Nas quartas, o Atlético-MG enfren-
tará o São Paulo.

No México, o São Paulo per-
deu por 3 a 1 para o Toluca, mas 
se classificou por ter vencido o 
jogo de ida, no Morumbi, por 4 a 
0. Fernando Uribe (2) e Triverio fi-
zeram os gols dos mexicanos, com 
Michel Bastos descontando para o 
tricolor paulista.

Atual campeão da Liberta-
dores, o River Plate deu adeus à 
competição na noite desta quarta. 
Depois de levar 2 a 0 no Equador, 
o time argentino derrotou o Inde-
pendiente del Valle por 1 a 0 em 
Buenos Aires. Alario fez o gol, em 
uma noite em que brilhou o golei-
ro equatoriano Azcona.

O Corinthians foi eliminado pelo Na-
cional do Uruguai em pleno Itaquerão, 

enquanto o São Paulo, abaixo, segue na 
competição

Muricy Ramalho 
sob pressão com 
nova derrota do 
Flamengo-RJ

Foram dez dias de treinos, 
sem viagens para se queixar, mas 
o Flamengo de Muricy Ramalho 
não evoluiu. em mais uma atua-
ção pavorosa, tanto defensiva 
quanto ofensivamente, a equipe 
perdeu para o Fortaleza por 2 a 1 
na noite da última quarta-feira, a 
primeira partida da segunda fase 
da Copa do Brasil. Vai dar início 
ao Brasileiro no próximo dia 14, 
contra o Sport, com o treinador 
sob pressão. Para se classificar 
na Copa do Brasil, o Flamengo 
precisa vencer o jogo de volta, no 
dia 18 de maio, por 1 a 0 ou por 
dois gols de diferença. Se ganhar 
por 2 a 1, a disputa vai para os 
pênaltis. O empate dá a vaga ao 
time do Fortaleza.

Muricy manteve o time 
e o esquema da primeira fase. 
Apenas a braçadeira de capitão 
mudou de posição: Wallace deu 
lugar a Juan. Segundo o técnico, 
pedido do próprio Wallace. A 
defesa, no entanto, seguiu com 
falhas e desprotegida. em bola 
de velocidade, Anselmo abriu o 
placar em cima de Juan.

No segundo tempo , o Fla-
mengo insistiu no jogo aéreo, 
todo desarrumado. Mas foi as-
sim que empatou. Jorge cruzou 
bem, Arão aparou, e Guerrero 
matou a bola e chutou de primei-
ra. O alívio, porém, durou pouco. 
Seis minutos depois, Felipe veio 
da direita para o meio fazendo 
fila, tirando seis defensores, e 
chutou com categoria, deixando 
o Fortaleza na frente outra vez. 
O Flamengo quase empatou no-
vamente com Mancuello, mas 
ederson tirou do companheiro.

n Goleiros: Alisson (Inter), Diego Alves (Valên-
cia-ESP) e Ederson (Benfica-POR)

n Laterais: Daniel Alves (Barcelona-ESP), 
Fabinho (Mônaco-FRA), Filipe Luis (Atlético de 
Madri-ESP) e Douglas Santos (Atlético-MG)

n Zagueiros: Miranda (Inter de Milão-ITA), Gil 
(Shandong Luneng-CHN), Marquinhos(PSG-FRA) e 
Rodrigo Caio (São Paulo)

n Volantes: Luiz Gustavo (Wolfsburg-ALE), 
Elias (Corinthians), Casemiro (Real Madrid-ESP) e 
Rafinha (Barcelona-ESP)

n Meias: Renato Augusto (Beijing Guoan-CHN), 
Philippe Coutinho (Liverpool-ING), Lucas Lima 
(Santos), Willian (Chelsea-ING)

n Atacantes: Douglas Costa (Bayern-ALE), Hulk 
(Zenit-RUS), Ricardo Oliveira (Santos) e Gabigol 
(Santos)

Lista de Dunga



Competição prossegue 
até domingo com os 
melhores atletas do País

A elite do vôlei 
de Praia na PB

COMEÇA O SUPERPRAIA

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br
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A arena montada nas 
areias da Praia de Tambaú, 
será o point de emoções, na 
terceira edição do Super-
praia, etapa que encerra o 
calendário nacional do vô-
lei de praia, que acontece 
de hoje a domingo, na capi-
tal paraibana. Atletas de vá-
rias partes do País estarão 
competindo, em busca de 
medalhas de ouro. Sete pa-
raibanos estão confirmados 
para o desafio, entre eles, 
Álvaro Filho e Vitor Felipe, 
que venceram em 2015, os 
medalhistas pan-america-
nos, Bruna, George, Gilmá-
rio, Jô e Thati. É o segundo 
Estado com maior número 
de representantes, atrás 
apenas do Rio de Janeiro, 
que terá 15. O torneio con-
ta com formato remodela-
do, ao invés de ser dividido 
em Superpraia A e B, as 16 
equipes inscritas - 14 mais 
bem colocadas do ranking 
da temporada e dois convi-

tes (wild card) – todas es-
tarão reunidas no mesmo 
campeonato.

Os torcedores pode-
rão acompanhar as quatro 
duplas que representarão 
o Brasil nos Jogos Olímpi-
cos/2016, que acontecerão 
no período de 5 a 21 de 
agosto, além de campeões 
olímpicos, mundiais e bra-
sileiros. Dupla da terra com 
chance para brigar pelo pó-
dio, Álvaro/Vitor, é só con-
fiança para buscar o ouro e 
fazer a festa com os conter-
râneos. De acordo com Vitor 
Felipe, o incentivo dos fami-
liares, amigos os desportis-
tas em geral traz um “gosti-
nho especial”. Ano passado 
a dupla encerrou um jejum 
de 15 anos sem que um pa-
raibano ganhasse uma eta-
pa em solo paraibano. “Não 
podemos decepcionar nos-
so povo que vai lotar as de-
pendências da arena. Atuar 
com o calor humano faz a 
diferença para conseguir o 
título e a medalha de ouro”, 
avaliou.

Aos 19 anos, George 
vive um fim de temporada 
em alto nível. Na última eta-
pa do Circuito Brasileiro de 

vôlei de praia, em Fortaleza, 
chegou à final pela primeira 
vez do torneio e ainda ter-
minou em quinto lugar na 
etapa cearense do Circuito 
Mundial com o parceiro Jô. 
Ele frisou que disputar em 
casa é gostoso e envolvente, 
já que terá os conterrâneos 
na torcida, contra os consi-
derados favoritos ao título. 
“Estou muito ansioso pra ter 
os familiares, amigos e os 
paraibanos vibrando pelo 
sucesso dos atletas da ter-
ra. Farei o possível para não 
decepcionar e brigar pelos 
pódios”, comentou.

De acordo com Bruna 
a Paraíba é um Estado com 
muita tradição no vôlei de 
praia, com atletas da nova 
geração e outros que vem 
atuando em competições 
no exterior. Ela sabe que 
não será fácil, mas aposta 
na vontade, garra e deter-
minação dos paraibanos na 
disputa. “Terão que ralar 
muito para vencer nossos 
atletas, afinal, estamos jo-
gando em casa e com a tor-
cida a favor. Estou focada 
para tentar brigar por me-
dalhas na competição”, dis-
se Bruna.

Foto: Evandro Pereira

Alguns atletas usaram a parte lateral da arena montada no Cabo Branco para treinos ontem

O salto em distância, bem como o salto triplo são algumas das especialidades em disputas a partir de hoje na UFPB

O dia de ontem foi para os retoques finais na arena montada no Cabo Branco, onde, neste fim de semana, as duplas disputam o título da competição que encerra o calendário nacional

Federação promove hoje Paraibano Caixa Sub-20
O XVIII Campeonato 

Paraibano Caixa de Atle-
tismo Sub-20 (masculino e 
feminino) promete muitas 
emoções, hoje e amanhã, na 
pista de ateltismo da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) Campus 1, em João 
Pessoa. A disputa contará 
com atletas entre 16 e 19 
anos, que brigarão por me-
dalhas e pódios. O desafio 
é promovido pela Federa-
ção Paraibana de Atletismo 
(FPA) e supervisionado pela 
Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAt). O objetivo 
é difundir a prática do atle-
tismo entre os atletas per-
tencentes a clubes filiados, 
alunos oriundos das escolas 
públicas e privadas, além de 
verificar o desenvolvimento 
técnico dos participantes, 
tomando como parâmetro  
selecionar quem represen-
tará a Paraíba nas competi-
ções regionais e nacionais. 
Para o presidente da enti-

dade, Antonio Gomes Filho, 
a expectativa é das melho-
res, com todos os envolvidos 
motivados para uma disputa 
empolgante.

“Pelo que venho acom-
panhando nos últimos dias 
o pessoal está com vontade 
de mostrar talento e qualida-
de na pista. Quem ganha é o 
esporte que terá muita gente 
nova”, disse. O Paraibano Cai-
xa de Atletismo Sub-20 será 
realizado de acordo com as 
regras da Federação Interna-
cional de Atletismo (IAAF), 
com normas da Confedera-
ção Brasileira de Atletismo, 
contidas no regulamento do 
evento. A FPA segue realizan-
do suas atividades de acordo 
com o que determina os es-
tatutos da entidade nacional. 
“Iremos cumprir o calendá-
rio estabelecido pela confe-
deração. Organizamos um 
calendário para fortalecer o 
esporte na Paraíba”, comen-
tou Antonio Gomes.

AtlEtISMO



Assustado homenageia 
Billy Paul e traz músicas 
dos anos 70 e 80 
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Bandas AbradOs Zoio 
e Chichê Vanguardista 
tocam no Baile Tropical
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Totonho e os Cabras e 
Dj Guirraiz fazem bailão 
amanhã no Espaço Mundo
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razendo uma sonoridade que passeia por 
diversos estilos musicais, mas que tem sempre 
como base o bom e velho jazz, o grupo parai-
bano Néctar do Groove é a atração principal 
do projeto ‘Música do Mundo’ hoje na Sala de 
Concertos Maestro José Siqueira do Espaço 
Cultural. A apresentação, que tem início às 21h, 
contará ainda com a participação especial do 
trompetista americano Mark Rapp. Os inte-

ressados em participar da apresentação podem adquirir seus 
ingressos nos valores de R$ 10 inteira e R$ 5 meia-entrada. 

Caminhando por ritmos e estilos como: baião, afro-
beat, salsa, samba, jongo,  funk entre outros, os paraibanos 
fazem de seus shows verdadeiros espetáculos de improvi-
sação e cores em forma de som. 

Segundo o baterista da banda, Victorama, os integran-
tes do grupo musical gostam de fazer uma analogia com 
os sertanejos para explicar a forma com que a sua música 
pode envolver o público. 

“O sertanejo é um homem muito forte, mas ao mes-
mo tempo muito reservado. Mas no momento em que 
você conversa, ele abre a porta e vira seu amigo. Então, 
essa acolhida e conversa refletem demais em nossas 
músicas, porque elas dialogam entre si. Então, vemos o 
nosso som chegar a um metaleiro, mas também a uma 
freira,” explicou o baterista da banda, Victorama.

Toda essa experiência culminou na produção de um 
CD homônimo, gravado ao vivo em um único take, em 
2010, através do Fundo de Incentivo à Cultura de João 
Pessoa (FMC) e que recebeu críticas positivas por parte 
da mídia especializada. Uma novidade é que, agora o 
grupo se prepara para uma turnê por vários estados do 
Brasil e exterior e trabalha no próximo disco.

Formado por músicos experientes, o Néctar do Groo-
ve surgiu a partir de experimentações feitas pelo saxofo-
nista suíço, radicado no Brasil há mais de 18 anos, Stephan 
Tomas, e pelos paraibanos Orlando de Freitas (baixo) e 
Victorama (bateria). A ordem era improvisar sobre temas 
de jazz e sempre fazer música instrumental.

O baterista Victorama comentou ainda que todos os 
arranjos feitos pelo grupo são coletivos. “Às vezes um vem com 
uma ideia, aí junta com outra ideia e vai se formando. Por incrí-
vel que pareça, durante o show surge uma proposta bacana de 
um arranjo que escutamos e guardamos”, completou.

Por sua vez, o trompetista Mark Rapp, que foi nomeado 
um dos “melhores trompetistas emergentes” de 2008 pela re-
vista Downbeat, foi destaque em um documentário do Travel 
Channel sobre o seu desempenho no Newport Jazz Festival.

Mark Rapp é um distinto trompetista, compositor, arran-
jador, tocador de didgeridoo, gravando e realizando turnês. 
O artista é destaque em Mellen Prima e integra uma lista de 
prestígio incluindo Terence Blanchard, Lew Soloff, Freddie 
Hubbard, Tim Hagans, Dave Douglas e outros.

Além disso, ele tocou em shows lotados no Blue Note 
(Nova Iorque, NY), Yoshi’s (São Francisco, CA) e locais 

como Blues Alley (Washington, DC), JVC Newport Jazz 
Festival, Dizzy’s no Jazz @ Lincoln Center, Jazztime Festival 
(Croácia), Jazzland (Viena, Áustria), Jazz Standard (Nova 
Iorque, NY), Clube do Choro (Brasília, Brasil), Snug Harbor 
(New Orleans, LA), AMR (Genebra, Suíça) e muitos outros. 

Saiba mais sobre a banda Néctar do Groove
Formada em meados de 2006, na cidade de João 

Pessoa, o grupo “Néctar do Groove” vem se solidificando 
no cenário da música instrumental, fazendo apresenta-
ções em vários festivais e casas de shows de todo o País. 
Já passou por palcos como o do Festival Internacional de 
Blues de Brasília (República blues), Nova Consciência, 
Estação Nordeste, Música do Mundo, entre outros. Ao 
longo dessa trajetória, a banda tem dividido o palco com 
artistas como Stanley Jordan, Hermeto Pascoal, Naná 
Vasconcelos, entre outros.

“Queremos interagir e fazer arte por meio da música 
sem limites, sem barreiras. Tornando tudo isso em um co-
letivo”, revelou o baterista do grupo paraibano Victorama. 

A aceitação do público foi imediata, resultando em 
uma temporada de quase dois anos em uma casa de 
shows em João Pessoa sempre com lotação esgotada. Na 
busca por novas sonoridades, foram convidados a inte-
grar o grupo o percussionista Peter Büller; e o mestre 
da viola de dez cordas Cristiano Oliveira que fincou uma 
nordestinidade ainda maior ao som do grupo e, por fim, 
o produtor musical e guitarrista Marcelo Macedo para 
compor o sexteto.

Lucas Silva
Especial para A União

O Néctar do Groove 
passeia por diversos 
estilos musicais tendo 
sempre o jazz como 
pano de fundo

FOTOS: Divulgação

Instrumental e Universal
Néctar do Groove e Mark Rapp são as atrações do Música do Mundo

Além de trompetista, o 
músico norte-americano 

Mark Rapp também é 
arranjador e compositor 

T

MÚSICA



Uma boa opção de lazer para 
a sexta a noite na capital é o 
show das bandas paraibanas 
‘ADZ AbradOs Zoio’ e ‘Clichê 
Vanguarda’ hoje no evento 
Intitulado de Baile Tropi-
cal. As apresentações, que 
acontecem na Usina Cultural 

Energisa, às 20h, farão com que o público 
presente faça, literalmente, uma viagem 
vanguardista, porém muito atual pelos rit-
mos da MPB, rock, reggae, pop, funk, rock e 
oxente. Os ingressos podem ser adquiridos 
antecipadamente pelo site do Eventick ou 
na bilheteria do próprio evento nos valores 
de R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada.   

Uma novidade para a noite de apresen-
tações serão as participações especiais dos 
músicos gaúcho, Luigi Anghinoni no show 
da Clichê Vaguarda e Karla Lucena, com a 
ADZ AbradOs Zoio.

Abrindo a noite, o grupo Clichê Van-
guarda traz para sua apresentação músicas 
autorais e grandes versões, em uma mistura 
de ritmos ecléticos, que vão desde o rock, 
passando pela bossa, blues até a MPB. Além 
disso, o público presente poderá notar que 
suas canções retratam as coisas simples 
da vida, que fazem as melodias e letras da 
banda se tornarem mais suaves. 

Em sua bagagem, Michael Sampaio 
(vocal), Odener Neto (bateria), Alcides 
Prazeres (teclado), Jasom Rocha (guitarra) 
e Felipe Kenedy (baixo), trazem consigo 
um pé no passado e uma esperança em um 
futuro mais musical e poético.

“Nossa proposta é levar simplicidade à 
vida, mostrando que descomplicar é melhor. 
A gente faz música para curtir e viajar nela, 
exaltando a beleza e a leveza que se pode 
ver em tudo. Bebemos da fonte do passado, 
com tudo que de primoroso ele produziu 

Escrito pelos engenhei-
ros Sérgio Rolim Mendonça e 
Luciana Coelho Mendonça, o 
livro intitulado Sistemas Sus-
tentáveis de Esgotos (Editora 
Blucher - SP, 348 páginas) será 
lançado hoje, a partir das 18h, 
na sede da Fundação Casa de 
José Américo (FCJA), localizada 
em João Pessoa. Na ocasião, 
a obra - que contém detalhes 
de como projetar um sistema 
completo de esgotamento sani-
tário para pequenas e médias 
cidades - terá apresentação 
do também engenheiro José 
Reinolds Cardoso de Melo.

O livro apresenta funda-
mentos teóricos e inúmeros 
exemplos práticos, que os 
autores consideram de grande 
utilidade aos estudantes de 
cursos de Graduação e Pós-
Graduação nas áreas de Engenharias Civil, Sanitária e Ambiental 
para saber como projetar um sistema completo de esgotamento 
sanitário em pequenas e médias cidades. Para tanto, diversos temas 
são abordados, a exemplo das características dos esgotos; hidráu-
licas dos coletores; canais, condutos forçados, estações elevatórias, 
tratamento de esgotos por meio de sistemas de lagoas de estabiliza-
ção, remoção de lodos e gestão no reuso de águas residuais tratadas 
na agricultura.

A obra é finalizada com a apresentação de um estudo de caso de 
uma consultoria para avaliação de projeto e proposta de tratamento 
de esgotos para duas cidades da América Latina.  Os autores enten-
dem que tais informações auxiliarão, de maneira bem prática, os 
profissionais envolvidos com o tema.

“A vasta experiência de Sérgio Rolim na qualidade de asses-
sor de Sistemas de Águas  Residuais da Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde (OPAS) / Organização Mundial da Saúde (OMS) na 
América Latina e no Caribe e da professora Luciana Mendonça na 
Universidade Federal de Sergipe torna esta obra muito útil para 
os profissionais que trabalham nas empresas de água e esgotos e 
para projetistas da área de saneamento”, destaca a contracapa do 
livro.

Diversidade 
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Bandas “AbradOs Zoio” e “Clichê Vanguarda” animam o Baile Tropical nesta noite

Livro sobre sistemas sustentáveis de 
esgotos será lançado hoje, na FCJA

FOTOS: Divulgação

Viagem de sons e ritmos

As plenárias eleitorais para escolha 
dos integrantes do Conselho Estadual 
de Política Cultural (Consecult) acon-
tecem hoje, no período das 9h às 17h, 
nas 12 Regionais de Cultura espalhadas 
pela Paraíba. Embora o voto não seja 
obrigatório, qualquer pessoa - se for 
maior de 16 anos de idade - deverá 
apresentar, no local de votação, docu-
mento oficial com foto. Os eleitores 
ainda podem conferir os registros das 
candidaturas e os locais de votação 
pelo site www.consultacultural.pb.gov.
br/consecult ou http://bit.ly/1RLGRtn. 
O eleitor precisa, para saber onde vai 
depositar seu sufrágio, identificar qual 
a regional de abrangência referente à 
cidade onde mora. 

Composto por 48 membros, entre 
titulares e suplentes, o Consecult é 
um órgão colegiado que é vinculado à 
Secretaria de Estado da Cultura (Secult) 
e cujas funções são as de acompanhar, 
fiscalizar e avaliar a execução da Políti-
ca Estadual de Cultura na Paraíba. Com 
mandato de 2 anos, referente ao pe-
ríodo de 2016 a 2018, os conselheiros 
deverão se reunir, em sessão ordinária, 
pelo menos uma vez por mês, com o 
objetivo de discutir as políticas cultu-
rais, mas em especial a implementação 
do Plano Estadual de Cultura. Eles de-
vem representar os setores que atuam 
nos mais diversos segmentos, sejam 
eles artistas, produtores, realizadores, 

agentes culturais, formadores de opi-
nião, críticos de arte, representantes de 
coletivo e fóruns das variadas lingua-
gens da cultura.

De constituição paritária e com 
mandato de dois anos para todos os 
conselheiros, as reuniões vão funcionar 
através de sessões ordinárias. No en-
tanto, poderá haver, esporadicamente, 
reuniões de caráter extraordinário e 
das câmaras setoriais. De acordo com o 
decreto nº 36.550, não há impedimen-
to legal aos membros efetivos do Con-
selho Estadual de Cultura - ou a seus 
parentes até o 2° grau - em concorre-
rem ao edital do Fundo de Incentivo 
a Cultura (FIC) Augusto dos Anjos, ou 
realizar parcerias com o Estado. 

 
Sobre o Consecult
Compete ao Conselho Estadual de 

Política Cultural cumprir os objetivos; 
apreciar e deliberar as propostas de 
implementação do Plano Estadual 
Cultura; aprovar os planos setoriais, 
cuja finalidade é promover a gestão 
democrática da cultura, bem como, 
ainda, propor medidas de estímulo, 
fomento, amparo, valorização, difu-
são, descentralização, democratiza-
ção e gestão compartilhada da cul-
tura. As câmaras setoriais garantem 
a representatividade do Conselho, 
ampliando o reconhecimento institu-
cional da entidade. 

Eleições do Consecult acontecem hoje, 
nas 12 Regionais de Cultura do Estado

Lucas Silva 
Especial para A União

musicalmente, mas com um pé no que a 
tecnologia e a modernidade têm a nos ofe-
recer, sem abrir mão da qualidade do nosso 
som e das nossas letras”, destaca o vocalista 
Michael Sampaio que, ao lado do tecladista 
Alcides Prazeres, é um dos compositores do 
Clichê.

Formados em setembro de 2010 por 
Mickael Sampaio, vocalista e líder do grupo, 
seu intuito era fazer um som pop-rock. “A 
maior preocupação da banda é passar uma 

boa mensagem com suas músicas. Atuando 
de maneira marcante no cenário alternati-
vo da cidade de João Pessoa e adjacentes”, 
comentou o vocalista da banda Mickael 
Sampaio. 

Atualmente, com algumas músicas já 
prontas, a Clichê Vanguarda vem conquis-
tando um público fiel e que acompanha 
todos os passos da banda nas redes sociais 
e nos ensaios “de garagem”. A expectativa 
é para o lançamento do primeiro álbum do 

grupo, que deve contar com 10 faixas todas 
inéditas e autorais, ainda este ano. 

Também dando continuidade a noite de 
performances, o grupo ADZ preparou um 
repertório pautado no primeiro disco cha-
mado “Cidade das Neves”. Somado a isso, os 
músicos trarão versões que sempre estão 
ao lado da banda, a exemplo de “Lá vem à 
onda” de Escurinho, assim como algumas 
canções que estarão no segundo disco da 
banda. 

Por ter um ritmo contagiante e efusivo, 
suas inspirações partem de grandes nomes 
da música regional e brasileira como os 
compositores, Dominguinhos, Alceu Valen-
ça, Zé Ramalho, Tim Maia, Luiz Gonzaga, 
Jackson do Pandeiro, Pedro Osmar, Lenine, 
Zeca Baleira, Cátia de França, Chico César, 
Kenedy Costa, Gonzaguinha, Di Melo etc. 
Além de serem carinhosamente intitulado 
de grupo Funk-Rock-Oxente, a banda tem 
em sua essência a mistura do Rock´n Roll, 
com baião, maracatu, coco de roda, ciranda 
e xaxado, criando dessa maneira a identi-
dade.

 Formada por Yuri Carvalho (vocal), 
Pedro Medeiros (guitarra), Italo Viana 
(baixo), Pepeu Freire (Percussão), Lucas 
dan (tecla-do/sanfona/sintetizadores/es-
caleta) e George Glauber (bateria), o grupo 
promete para 2016 gravar seu segundo 
álbum e lançamento de novo vídeoclipe 
com participação de um artista de renome 
nacional.

n Baile Tropical com as bandas Clichê Vanguar-

da e Abrad’os Zóio

n Quando: Hoje

n Onde: Usina Cultural Energisa

n Horário: 20h

n Entrada: R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada

Serviço

Clichê Vanguarda vem galgando seu espaço com musicalidade e presença de palco 

A banda AbradOs Zoio ganhou destaque na cena cultural paraibana nos últimos anos
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UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 6 de maio de 2016

Em cartaz

Música
Livros em destaque

    Humor 

AM                                 
0h -Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Primeira Bola
8h - Big Show do Bolinha
11h - Bola na Rede
12h - Fala, Paraíba!
14h - A tarde é nossa
17h - Afro-Brasil
19h -Voz do Brasil

FM
0h -  Madrugada na Tabajara

4h - Aquarela Nordestina

6h - Jornal Estadual

7h - Reserva Especial MPB

8h - Programação Musical

12h - Fala, Paraíba!

14h - Programação Musical

16h - Menu 105

18h - Tabajara Esporte

19h - Voz do Brasil

20h - Transa Reggae

“Assustado de Ruth Avelino” vai fazer 
uma homenagem ao cantor Billy Paul 

Rádio Tabajara

O cOndE Tônio

Homenageando o cantor es-
tadunidense Billy Paul, conhecido 
mundialmente pelo single “Me and 
Mrs. Jones”, acontece hoje no Clube 
Cabo Branco a terceira edição do 
“Assustado Ruth Avelino”. À noite, 
que promete trazer grandes su-
cessos dos anos 70 e 80 a pista de 
discotecagem, tem início às 21h e 
possui ingressos no valor de R$ 20. 
Além da homenagem, o evento terá 
ainda a participação do DJ Zé Marco. 

Durante a noite, o público 
presente na atividade terá a oportu-
nidade de reviver grandes sucessos 
musicais como Fever Night, Stayin’ 
Alive, Dancing Days, Dancing Queen, 
Macho Man, entre outras.  

Por ser uma festa dançante, 
criada em 2001, pela jornalista e 
agitadora cultural, Ruth Avelino, o 
evento acontece uma vez por mês 
no restaurante panorâmico do 
Clube Cabo Branco em João Pessoa. 
Nesse terceiro encontro do ano, o 
público presente irá sentir a verda-
deira essência dos anos 70 e 80. 

“Já realizo essa festa há 16 
anos e como de costume, não pode-
mos deixar nosso público parado. 
O DJ Zé Marcos, já preparou uma 
setlist muito boa para apresentar 
e me acompanhar durante a noite”, 

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

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

 Serviço

Jogo clássico de RPG 
analisado em obra 

Considerado 
um dos maiores 
jogos de RPG (Ro-
le-playing Games) 
de todos os tempos 
- embora tenha sido 
lançado décadas an-
tes do aparecimento 
de dois fenômenos 
contemporâneos, 
ou seja, a internet 
e as redes sociais 
- Dungeons & Dra-
gons ainda é reverenciado por milhões de fãs pelo 
mundo a fora. Mas, agora, esse jogo é tema de aná-
lise no livro intitulado Dados e Homens (Editora 
Record, 322 páginas, R$ 34,90 e traduzido por 
Rodrigo Salem), escrito por um jogador invetera-
do, o norte-americano David Ewalt, que também é 
consultor sobre jogos e tecnologia para televisão e 
rádio. 

O autor do livro, David Ewalt, fala de cátedra 
sobre o assunto, pois ele começou a jogar Dungeons 
& Dragons - considerado o pai do videogame mo-
derno - quando tinha 10 anos de idade. Em outras 
palavras, ele - que escreve sobre jogos e tecnologia 
para a revista Forbes - é um viciado em D&D, como 
o jogo é tratado pelos mais íntimos. Nesse sentido, o 
leitor vai encontrar, na obra, a origem e a trajetória 
desse produto, numa mescla de história, jornalismo 
e memória, pois há o resgate do auge desse jogo, que 
se deu na década de 80, seguido da queda, mas tam-
bém a redescoberta desse passatempo, verificada 
nos últimos anos. 

Na orelha da obra de David Ewalt, outro jogador 
de RPG, Eduardo Spohr - que é autor de A Batalha 
do Apocalipse e da trilogia Filhos do Éden - registra 
o seguinte: “Dados e homens nos conta a verdadeira 
origem dos role-playing games, desmistifica certas 
lendas urbanas, explora a história corporativa do 
jogo, as batalhas nos tribunais e, mais do que tudo, 
analisa o RPG enquanto fenômeno de massa, en-
quanto movimento sociocultural, explicando como 
ele influenciou e como ainda influencia escritores, 
desenhistas, pintores, cineastas, quadrinistas e até 
músicos, em todas as partes do mundo”. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

 

Cantor Leonardo lança “Bar do Leo” 
Com o clima descontraído dos botequins e para relembrar onde tudo começou 

– em um bar, Leonardo lançou no dia 25 seu mais recente trabalho, “Bar do Leo”. O 
álbum traz, no repertório, arranjos e melodias com a cara do artista, que tem mais de 50 
milhões de cópias vendidas. O projeto conta com 13 músicas, sendo seis inéditas. Além 
das novidades, o álbum traz regravações de sucesso, como “Linda Linda”, “Tranque 
a Porta e Me Beija” e “Dona do Meu Destino”, além de “Ternura (Somehow It Got To Be 
Tomorrow (Today))”, eternizado por Wanderléa. “Bar do Leo” já está nas lojas de todo 
o Brasil e nas plataformas digitais

- Quem vai para o bar é um homem feliz! Vai para ver os amigos e amigas, 
comemorar ou acalmar o chifre. Chique ou simples, bar é só alegria!-, brinca Leonardo.

disco

FOTOS: Divulgação

Evento cultural se consolidou ao longo dos anos e se tornou tradicional na capital

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).

disse a organizadora do evento Ruth 
Avelino.

Sobre o homenageado – Com 
nome de Paul Williams, mas conhe-
cido popularmente por Billy Paul, o 
cantor nasceu em 1934. Além de ficar 
conhecido pelo single “Me and Mrs. 
Jones”, o artista lançou um álbum em 
1973 que o fez ganhar mais renome 
com a música “War of the Gods”, que 
combina os estilos pop mais conven-
cional, soul e funk com influências de 
estilos de música eletrônica e psico-

délica. Ele é normalmente identifica-
do por seu estilo vocal diverso que 
varia de um soul suave para uma voz 
um estilo baixo e rouco.  

n Evento: Assustado Ruth Avelino
n Quando: hoje
n Onde: Clube Cabo Branco
n Horário: 21h
n Ingressos: Entrada: R$ 20

Serviço

Lucas Silva
Especial para A União
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Fim de semana

Hoje

Sábado

Projeto Interatos 

Tem início às 20h no Teatro Paulo Pontes, mais um 
ciclo de apresentações culturais que o projeto Inte-
ratos reservou para público neste final de semana. 
Desse modo, uma boa opção de lazer para hoje são 
os espetáculos “Memórias sensíveis através do Frevo: 
Na Malandragem do Feminino e Frevo Embolado” 
com Rebeca Gondim e Júnior Viégas e o experimento 
“Frevo- Motor” com Hayala César. A entrada para 

ambos custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)..

ATRAÇÕES DIVERSAS

Hoje

Hoje

Hoje

n Quando: Hoje
n Onde: Domus Hall
n Horário: 22h
n Entrada: Valores variam de R$ 45 
(meia-entrada) a Inteira R$ 90

n Atrações: Djs Domenica, Dany Andrade, 
Riana Uchôa e Mandok 
n Quando: Hoje
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 23h
n Entrada: R$ 20 e na bilheteria depois 
das 23h R$ 25

n  Performance: Cia Fuá Terreiro
n  Quando: Hoje
n  Onde: Teatro Piollin
n  Entrada: Gratuita

n Artista: Otto Cavalcanti
n Quando: Domingo
n Onde: Galeria de Arte Archidy Picado, Espaço 
Cultural José Lins do Rego
n Horário: de segunda a domingo, das 8h às 18h
Período de visitação: 6/5 a 2/6 
n Entrada: gratuita

n Quando: Amanhã
n Onde: Usina Cultural Energisa
n Horário: 15h
n Entrada: Gratuita

FESTIVAl DREAmS

FESTA VElVET – 2 AnOS 

BAIlE muDERnO 

ExPOSIÇãO: OTTO CAVAlCAnTI – 
DE ITABAIAnA à CATAlunHA

FEIRInHA InDEPEnDEnTE DE 
mODA, DESIgn E ARTE

n Quando: Amanhã
n Onde: Centro Cultural Espaço Mundo
n Horário: 22h
n Entrada: R$10 (meia-entrada)
e R$20 (inteira)

BAIlãO COm TOTOnHO E
OS CABRA E DJ guIRRAIz

n Quando: Domingo

n Onde: Espaço Cultural

n Horário: das 9h às 18h

n Entrada: Gratuita

I FEIRA DE lPS

FOTOS: Divulgação

n Quando: Domingo 
n Onde: Popotamus
n Horário: 16h
n Entrada: Antecipados R$10 (meia-en-
trada) R$20 (inteira). Já na hora R$15 
(meia-entrada) e R$30 (inteira) 

TEATRO PARA BEBêSDomingo

DomingoDomingo

Sábado



Responsavel.: GIRLENE DE LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 077513494-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  220,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025951
Responsavel.: KARLA FERREIRA DA SILVA  ME
CPF/CNPJ: 010811046/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025724
Responsavel.: LENEIDE FERNANDES MAIA
CPF/CNPJ: 035434844/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025881
Responsavel.: LUCENA TECNOLOGIA E SERVICOS 
DE COM
CPF/CNPJ: 015811068/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  755,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026747
Responsavel.: LUCENA TECNOLOGIA E SERVICOS 
DE COM
CPF/CNPJ: 015811068/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.186,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026746
Responsavel.: LUIS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 153437508-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.179,89
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026455
Responsavel . :  MAILZE DOS SANTOS SILVA 
97769983487
CPF/CNPJ: 014932616/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  295,01
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026117
Responsavel.: MARAYSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 018381284/0001-79
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  411,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026306
Responsavel.: PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ: 008841142/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  600,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026180
Responsavel.: VICENTE CESARIO HANDEL
CPF/CNPJ: 060483394-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.166,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026412

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,  06/05/2016
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.: AMANDA LIRA DOS PASSOS
CPF/CNPJ: 018911046/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  379,71
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026637
Responsavel.: ANNES E ANDRADE LTDA
CPF/CNPJ: 008411869/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  478,34
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026650
Responsavel.: CESAR AUGUSTO DE ABRANTES 
CESCONETT
CPF/CNPJ: 015620604/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  944,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026147
Responsavel.: ERIKA MARI UEOKA EPP
CPF/CNPJ: 012926172/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  850,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026823
Responsavel.: ERIKA MARI UEOKA EPP
CPF/CNPJ: 012926172/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  850,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026824
Responsavel.: ESTRUTURACO IND.DE ARTEFATOS P
CPF/CNPJ: 015746369/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  366,05
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025991
Responsavel.: FICOL LAB COM SERV REP PROD 
EQUIP
CPF/CNPJ: 021949316/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.969,10
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026140
Responsavel.: FICOL LAB COM SERV REP PROD 
EQUIP
CPF/CNPJ: 021949316/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  567,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026142
Responsavel.: FRANCISCO IVAN PONTES DO 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 001678894/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026102
Responsavel.: FRANCISCO IVAN PONTES DO 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 001678894/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026103

CPF/CNPJ: 022113752/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$208,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024919
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 0220511
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$682,21
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024971
Responsavel.: LUIS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 153437508-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.062,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025793
Responsavel.: MAYARA MEDEIROS DE FRANCA  ME
CPF/CNPJ: 013483257/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025725
Responsavel.: MAYRLES EMILLE MEDEIROS SAR-
MENTO
CPF/CNPJ: 015309705/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.154,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025608
Responsavel.: OFISU JUSU TEMAKERIA E SERVI-
COS DE
CPF/CNPJ: 019797887/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.961,78
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026772
Responsavel.: PATRICIA SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 060770244-30
Titulo: DUP PRES SER IN  R$420,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025539
Responsavel.: PW EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ: 012906072/0001-81
Titulo: DUP PRES SER IN  R$346,12
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026555
Responsavel.: QG COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRU
CPF/CNPJ: 009342055/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.396,28
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025995
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$180,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025746
Responsavel.: VANILSON DA SILVA COSTA 917146
CPF/CNPJ: 023305146/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.305,85
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024457
Responsavel.: COND VICTORY MARINE RESIDENCE
CPF/CNPJ: 002608999/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.689,39
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018152

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,  06/05/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: A H P CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026002
Responsavel.: ALDALICE ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ: 045460174-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024916
Responsavel.: CANADA SECURITY
CPF/CNPJ: 015059070/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$113,74
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026848
Responsavel.: CONSERV CONSTRUCOES E SER-
VICOS LTDA
CPF/CNPJ: 005219643/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025523
Responsavel.: EDNA MARIA PINHEIRO D DO NASCI
CPF/CNPJ: 005630365/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025729
Responsavel.: FILIPE DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ: 110702147-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$300,22
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026153
Responsavel.: JEC MATERIAL DE SEGURANCA E 
FIXACAO
CPF/CNPJ: 007607332/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$720,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025816
Responsavel.: LEANDRO TORRES LIBORIO
CPF/CNPJ: 028489974-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025232
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 0220511
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.294,85
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026601
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.416,85
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024856
Responsavel.: JESIMIEL SALES DE LIMA JUNIOR
CPF/CNPJ: 008783614-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.800,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024887
Responsavel.: LE SAMURAI SERVICOS DE ALI-
MENTOS LT
CPF/CNPJ: 022113752/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$209,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024918
Responsavel.: LE SAMURAI SERVICOS DE ALI-
MENTOS LT

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

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 - SRP – PROCESSO ADM Nº 2016.03.022

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” A “Z” DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE E DEMANDA JUDICIAL.

1. VALORES REGISTRADOS E LICITANTES:

EMPRESA VENCEDORA: ROSENBERG CAVALCANTE DA CRUZ-EPP – CNPJ: 12.505.480/0001-21

ITEM ESPECIFICADO QTE UNID. V. TOTAL 
ESTIMADO (R$)

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO 
VALOR TOTAL

COM DESCONTO

1

Tabela CMED atualizada, 
constante do site da Anvisa 
– medicamentos éticos de 
“A” a “Z”.

1 Unid. 80.000,00 1% R$     79.200,00 

2

Tabela CMED atualizada, 
constante do site da Anvisa 
– medicamentos 
genéricos de “A” a “Z”.

1 Unid. 50.000,00 10% R$     45.000,00 

3

Tabela CMED atualizada, 
constante do site da Anvisa 
– medicamentos similares 
de “A” a “Z”.

1 Unid. 50.000,00 10% R$     45.000,00 

VALOR TOTAL R$  169.200,00 

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

COMPANHIA SISAL DO BRASIL – COSIBRA
CNPJ/MF Nº 09.092.610/0001-37 - NIRE 253 000723 1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016
(ATA POR SUMÁRIO DOS FATOS)

1.DATA, HORA e LOCAL: 29 de abril de 2016, às 11:00 (onze) horas, na sede social situada a R. 
Alto do Eucalipto s/nº, Tibiri – Santa Rita – PB.; 2.QUORUM: Presente a totalidade dos acionistas, 
de acordo com as assinaturas do Livro de Presença de Acionistas; 3.MESA: Sr. Armando Klabin, 
Presidente. Sr. Roberto Augusto Dutra, Secretário; 4.PUBLICAÇÕES: Dispensada a publicação 
de Editais de Convocação de acordo com o artigo 124 § 4º da Lei nº 6.404/76; Relatório da Admi-
nistração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, publicadas no Diário Oficial 
do Estado e no Jornal A União, edições de 19 de abril de 2016. 5.ORDEM DO DIA: I. Relatório da 
Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2015; II. Eleição dos Membros da Diretoria e fixação dos 
seus honorários; e III. Outros assuntos de interesse geral. 6.DELIBERAÇÕES: Todas tomadas 
por unanimidade. 6.1. I. Aprovado o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. II. 
Aprovada a constituição da Reserva Legal, nos termos dos Estatutos. III. Aprovada a ampliação da 
Reserva de Lucros em R$ 6.649.541,29 (Seis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos 
e quarenta e um reais  e vinte e nove centavos). IV Aprovada a não distribuição de dividendos V. – 
Reeleitos, com mandato de 1 (um) ano, os Diretores: ARMANDO KLABIN – Presidente, brasileiro, 
industrial, casado, residente e domiciliado à Rua Cosme Velho, 778, Rio de Janeiro – RJ, CPF 
008.144.407-97, Carteira de Identidade 971.718-SSP/RJ; ROBERTO AUGUSTO DUTRA – Diretor 
Executivo, brasileiro, industrial, viúvo, residente e domiciliado à Av.Visconde de Albuquerque, 718, 
aptº 1001, Rio de Janeiro-RJ, CPF 007.477.347-04, Carteira de Identidade 947.029-SSP/RJ; RO-
BERTO DUTRA – Diretor, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado 
à Av. Niemeyer, 750,  aptº 402, Rio de Janeiro-RJ, CPF 748.031.907-04, Carteira de Identidade 
4.402.607-8-SSP-RJ, e,  JOSÉ KLABIN – Diretor, brasileiro, casado, empresário, residente e 
domiciliado à Rua Mário Pederneiras, 54, Rio de Janeiro-RJ, CPF 028.464.277-04, Carteira de 
Identidade 10.302.941-9-SSP/RJ. VI. Aprovado ser mantido vago o cargo de Diretor Administrativo. 
VII – Ratificados os honorários pagos a Diretoria no período de janeiro de 2015 à dezembro de 2015 
e fixada a remuneração total da Diretoria em R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), para o exercício 
social em curso. ASSINATURAS: Presidente – Armando Klabin; Secretário – Roberto Augusto Dutra. 
Acionistas: Idapar – Administração e Participações Ltda., representada por Roberto Augusto Dutra. 
Armando Klabin. Roberto Augusto Dutra.

Confere com o original.
Registrada na JUCEP em 04/05/2016, sob o nº. 20160193648 por despacho de Maria de Fátima 

Ventura Venâncio – Secretária Geral

Estado da Paraíba
Município de Mataraca

AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
O MUNICÍPIO DE MATARACA – Estado da Paraíba, por intermédio da COMISSÃO ESPECIAL 

DE CONCURSO PÚBLICO, e, por meio da Empresa CONTEMAX CONSULTORIA TÉCNICA E 
PLANEJAMENTO LTDA, contratada através de processo de licitação, torna público a aberturade 
inscrições para CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS e TÍTULOS, objetivando o preenchimento de 
cargos vagos na estrutura administrativa do Município. O Concurso será regulado pelas instruções 
especiais constantes do Edital Regulador, Lei Orgânica do Município e demais legislação municipal 
aplicável à espécie. Os cargos são os seguintes:Advogado, Agente Administrativo, Agente Comuni-
tário de Saúde, Artífice, Assistente Social, Auxiliar de Arquivo, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar 
em Saúde Bucal UBS, Condutor de Ambulância do SAMU, Digitador, Educador Físico – Ação Social, 
Enfermeiro – UBS, Enfermeiro 40h, Enfermeiro Plantonista – 24 horas, Engenheiro Civil, Fiscal de 
Obras, Fiscal de Tributos Municipais, Fisioterapeuta, Gari, Magarefe, Médico – UBS, Médico do 
Trabalho, Médico Especialista, Médico Plantonista – 24 horas, Médico Veterinário, Monitor ao Serv. 
de Conv. e Fort. de Vinculo, Monitor de Creche, Monitor de Transporte Escolar, Monitor Educa-
cional, Motorista, Nutricionista-Educação, Nutricionista-Saúde, Odontólogo – PSF, Odontólogo do 
Trabalho, Oficineiro de Artes, Oficineiro de Dança, Oficineiro de Esportes, Oficineiro de Informática, 
Oficineiro de Música, Operador de Máquinas Pesadas, Operador Hidráulico, Orientador Social, 
Porteiro, Professor A, Professor B, Professor C (Ciências, Inglês, Geografia, História, Matemática 
e Português), Psicólogo Escolar, Salva Vidas, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem 
Socorrista, Técnico em Enfermagem UBS, Técnico em Farmácia, Técnico em Informática, Técnico 
em Radiologia, Técnico em Segurança do Trabalho e Vigia. O Concurso será planejado, organizado 
e executado pela Contemax Consultoria e supervisionado pela Comissão Especial de Concurso 
Público do Municípiode MATARACA/PB.

As inscrições ficarão abertas e disponíveis na sede da Prefeitura nos horários das 08:00horas 
às 12:00horas e 14:00horas às 17:00horas e VIA INTERNET a partir de 00h00m do dia 09 de maio 
de 2016 até 23:59 do dia 30 de junho de 2016, no site contemaxconsultoria.com.br.

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.contemaxconsul-
toria.com.br, a partir do dia 09 de maio de 2016.

MATARACA/PB, 05 de maio de 2016.
Olímpio de Alencar Araújo Bezerra

Prefeito

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

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Alto da Cosibra, Santa Rita-PB E-mail: 
pmsrlicitapublica@gmail.com

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016

Processo Licitatório nº 036/2016                                        Pregão Presencial nº 012/2016

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MARMITAS TIPO ALMOÇO E 
JANTAR COM OBJETIVO DE ATENDER ÀS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU E DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita e o Secretário de Saúde do Município de Santa Rita, de acordo com as 
atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial nº 012/2016,
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei n° 8.666/1993, do Decreto Federal nº 7.892/2013, e das 
demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do objeto do presente 
Pregão:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016
Empresa: JACKSON ALVINO DA COSTA-ME / CNPJ: 13.000.398/0001-08

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CPL

Santa Rita, 20 de Abril de 2016.

SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO
Prefeito Municipal de Santa Rita 
JACINTO CARLOS DE MELO
Secretário Municipal de Saúde

LOTE 
01 UNID DESCRIÇÃO QUANT. 

POR DIA
QUANT. 

POR ANO
Vlr. 

Unitário 
R$

Vlr. Total 
R$

01 UNID. ALMOÇO TIPO 01 15 5.400 16,00 86.400,00
02 UNID. JANTAR TIPO 01 15 5.400 16,00 86.400,00

TOTAL R$ 172.800,00

LOTE 
02 UNID DESCRIÇÃO QUANT. 

POR DIA
QUANT. 

POR ANO
Vlr. 

Unitário 
R$

Vlr. Total 
R$

01 UNID. ALMOÇO TIPO 01 10 3.000 16,00 48.000,00
TOTAL R$ 48.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09003/2016.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 09031/2015               PROCESSO ADM. Nº. 2015/064918

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/064918

OBJETO: Aquisição de Sandália Papete infantil, Tênis escolar e Meia escolar destinados aos alunos das 
Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que lhes foram 
conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N. º 09031/2015, devidamente 
homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e do Decreto Municipal nº. 
7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS do presente Pregão:
EMPRESA: LOTUS COMÉRCIO LTDA CNPJ: 09.556.351/0001-58 FONE/FAX: (47) 9982-4091 END.: RUA
DOIS DE SETEMBRO, Nº. 1395, SALA 13, ITAUPAVA NORTE-BLUMENAU/SC CEP: 89.052-001 EMAIL: 
licitacaolotus@gmail.com

ITE
M

UNI
D ESPECIFICAÇÃO - ITEM QUAN MARC R$ UNIT R$ TOTAL

03 UN
D.

MEIA ESCOLAR 53.200 LOA/
SAILOR

R$ 4,72
(quatro 
reais e 
setenta e 
dois 
centavos
)

R$ 251.104,00
(duzentos e 
cinquenta e um 
mil, cento e 
quatro reais)

TOTAL R$ 251.104,00(duzentos e cinquenta e um mil, cento e quatro reais)

João Pessoa, 19 de abril de 2016.
EDILMA FERREIRA DA COSTA
Secretária de Educação e Cultura 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Papel, Papelão, Cortiças e Celuloses do Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições estatuá-
rias, convocam todos os colaboradores pertencentes ás empresas da categoria supra com base 
territorial em todo Estado da Paraíba, para participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias 
da campanha salarial 2016/2017. A primeira assembleia no dia 11 de Maio de 2016, Local Rua da 
Republica n° 830, Centro de João Pessoa PB, e a segunda assembleia no dia 15 de Maio de 2016 
na sede do sindicato, Rua Antônio viera da rocha n°504 1° andar bairro bodocongó Campina Grande, 
as mesmas com a primeira convocação as 10h00min horas com 2/3(dois terços), e em segunda 
convocação da categoria em uma hora a, pois com qualquer numero de participantes presentes 
das categorias mencionadas quites com suas obrigações sociais, e não havendo quórum legal 
com maioria simples dos presentes, para discutir a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de 
Convocação, b) Autorizar o sindicato a celebrar Acordo Coletivo de Trabalho ou ainda, instaurar 
Dissídio Coletivo de natureza econômica, com a correspondente categoria patronal, c) Fixação da 
taxa de fortalecimento de desconto assistencial no 1°mês da vigência dos trabalhadores beneficiados 
associados ou não em favor do sindicato laboral; d) ou instaurar, decidir com greve ou sem greve, 
Campina Grande 05 de Maio 2016. Davi Martins da Silva – PRESIDENTE.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE PAPEL, PAPELÃO, CORTIÇA 
E CELULOSE DO ESTADO DA PARAÍBA, Rua Antônio viera da Rocha, n° 504 1° Andar Bairro 
Bodocongó Campina Grande PB.

Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária - Pelo presente ficam convocados todos os 
associados desta entidade que esteja quite com suas obrigações sociais, conforme prever o art. 11 
do estatuto da entidade, para tomarem parte de uma Assembleia Geral Ordinária, que será realizada 
na sede do sindicato, Rua Antônio viera da rocha n°504 1° andar bairro bodocongó Campina Grande 
no dia 15 de Maio de 2016 ás 12h00 horas em primeira convocação com no mínimo 2/3 dos asso-
ciados e não havendo quórum a mesma será realizada em segunda Convocação uma hora após a 
primeira com maioria simples ou qualquer numero dos associados presente, para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Prestação de contas dos exercícios 
2015 acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, c) Previsão Orçamentária para o exercício 2017 
e Assuntos Diversos. Campina Grande, 05 de Maio de 2016. Davi Martins da Silva – PRESIDENTE.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMANGUAPE 
E REGIÃO-CGC-00.774.440/0001-04- COM SEDE NA RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUZA, Nº 
64, 1º ANDAR, CENTRO, MAMANGUAPE-PB, CEP 58280-000. AVISO: NO DIA 10 DE JUNHO 
DE 2016, SERÁ REALIZADA ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA (TI-
TULARES E SUPLENTES), CONSELHO FISCAL (TITULARES E SUPLENTES) E DELEGADOS 
REPRESENTANTES JUNTO A FEEB DA PARAÍBA (TITULARES E SUPLENTES), PARA O MAN-
DATO DO TRIÊNIO DE 22/07/2016 A 21/07/2019. O PRAZO PARA O REGISTRO DE CHAPAS É 
DE 05 (CINCO) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO DIA 16/05/2016. OS PEDIDOS DE REGISTROS 
DE CHAPAS SERÃO DIRIGIDOS AO PRESIDENTE DO SINDICATO, FORMALIZADOS EM DUAS 
VIAS, ACOMPANHADAS COM A RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA E SERÃO 
APRESENTADAS NA SECRETÁRIA DESTA ENTIDADE, QUE DURANTE O PRAZO DE REGISTRO 
FUNCIONARÁ DAS 08:00 HORAS ÀS 11:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 16:00 HORAS. O HORÁRIO 
DE VOTAÇÃO SERÁ DAS 08:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS, PODENDO SER ENCERRADA ANTES, 
CASO SEJAM COLHIDOS TODOS OS VOTOS. A IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA SERÁ FEITA 
POR ASSOCIADO ELEITOR NO PRAZO DE CINCO DIAS APÓS O REGISTRO DE CHAPAS. 
SERÁ REALIZADA UMA SEGUNDA ELEIÇÃO NO DIA 13.06.2016 OU TERCEIRA ELEIÇÃO NO 
DIA 15.06.2016. CASO NÃO HAJA QUORUN SUFICIENTE NA PRIMEIRA, SEGUNDA ELEIÇÃO 
OU EMPATES ENTRE CHAPAS. O EDITAL DE CONVOCAÇÃO ENCONTRA-SE AFIXADO NA 
SEDE DESTE SINDICATO E NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. MAMANGUAPE-PB, 05 DE MAIO 
DE 2016. ELÁRIO MARTINS TOMAZ-PRESIDENTE.

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

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2016 - SRP, feito pelo 
Pregoeiro Oficial, através do Laudo apresentado e de conformidade com a Lei nº 8666/93, republi-
cada 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 da Empresa: ROSENBERG CAVALCANTE DA CRUZ-EPP – CNPJ: 

12.505.480/0001-21, foi vencedora dos itens; 1, 2 e 3, com o valor total de R$ 169.200,00 (cento e 
sessenta e nove mil e duzentos 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 PRE-

SENCIAL N.º 005/2016-SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para a Empresa: 
ROSENBERG CAVALCANTE DA CRUZ-EPP – CNPJ: 12.505.480/0001-21, foi vencedora dos 
itens; 1, 2 e 3, com o valor total de R$ 169.200,00 (cento e sessenta e nove mil e duzentos reais).

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

Pregoeiro
        

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

TOMADA DE PREÇOS N° 018/2015
2° SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA N° 032/2015

TERMO ADITIVO N º 002/2016
TERMO ADITIVO Nº 002/2016 AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 032/2015. QUE ENTRE 

SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO - PB E A EMPRESA ABÍLIO 
FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2015, 
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA:

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, entidade 
de Direito Público Interno, Órgão de Regime Jurídico Único, inscrita no CNPJ nº 08.886.947/0001-
53, com sede à Rua Manoel Batista sobrinho nº 20, centro, Curral velho - PB, representada neste 
ato pelo Chefe do Executivo Municipal, o Senhor Prefeito JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO, 
brasileiro, Casado, Bacharel em Direito, residente e domiciliado no Município de Curral Velho - PB, 
doravante designada simplesmente, CONTRATANTE; e, do outro lado a Empresa ABÍLIO FERREIRA 
LIMA NETO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ MF sob o nº 05.935.592/0001-57, com endereço na Rua 
São José, N° 67, Cep: 58.994-000, Centro de Diamante - PB, doravante designado Contratado, 
têm entre si justo e contratado, o contrato de empreitada mencionado na Tomada de Preços  n º 
018/2015, e em conformidade com os dispositivos contidos na Lei Federal Nº 8.666/93, firmar o 
presente TERMO ADITIVO, mediante o valor  constante na cláusula seguinte e nas condições que 
reciprocamente outorgam e aceitam, a saber: 

 DO OBJETIVO 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente TERMO ADITIVO tem por objetivo alterar a Cláusula 

Quarta do Contrato de Empreitada nº 032/2015, que trata do valor, que passará a vigorar com a 
seguinte redação: 

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente aditivo ora firmado importa no valor de R$ 58.484,75 (cin-
qüenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), perfazendo um 
valor global de R$ 399.090,31 (trezentos e noventa e nove mil, noventa reais e trinta e um centavos).

CLÁUSULA  TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais disposições do Contrato Original, 
que não venham a divergir da regulamentação contida no presente TERMO ADITIVO.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Curral Velho - PB, 22 de Abril de 2016.
JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
NOME/CPF
NOME/CPF

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

TOMADA DE PREÇOS N° 013/2015
2° SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA N° 026/2015

TERMO ADITIVO N º 003/2016
TERMO ADITIVO Nº 003/2016 AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 026/2015. QUE ENTRE 

SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO - PB E A EMPRESA ABÍLIO 
FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2015, 
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA:

Pelo presente, têm entre si justo e contratado, o contrato de empreitada mencionado na Tomada 
de Preços n º 013/2015, e em conformidade com os dispositivos contidos na Lei Federal Nº 8.666/93, 
firmar o presente TERMO ADITIVO, mediante o valor constante na cláusula seguinte e nas condições 
que reciprocamente outorgam e aceitam, a saber: 

 DO OBJETIVO 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente TERMO ADITIVO tem por objetivo alterar a Cláusula Quarta 

do Contrato de Empreitada nº 026/2015, que trata do valor, que passará a vigorar com a seguinte 
redação: instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, entidade de Direito 
Público Interno, Órgão de Regime Jurídico Único, inscrita no CNPJ nº 08.886.947/0001-53, com 
sede à Rua Manoel Batista sobrinho nº 20, centro, Curral velho - PB, representada neste ato pelo 
Chefe do Executivo Municipal, o Senhor Prefeito JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, 
Casado, Bacharel em Direito, residente e domiciliado no Município de Curral Velho - PB, doravante 
designada simplesmente, CONTRATANTE; e, do outro lado a Empresa ABÍLIO FERREIRA LIMA 
NETO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ MF sob o nº 05.935.592/0001-57, com endereço na Rua São 
José, N° 67, Cep: 58.994-000, Centro de Diamante - PB, doravante designado Contratado

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente aditivo ora firmado importa no valor de R$ 392.795,81 
(trezentos e noventa e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavo).

CLÁUSULA  TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais disposições do Contrato Original, 
que não venham a divergir da regulamentação contida no presente TERMO ADITIVO.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Curral Velho - PB, 25 de Abril de 2016.
JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
NOME/CPF
NOME/CPF

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Jacob Frantz, 167 - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 14:00 horas do dia 18 de maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa 
física destinada a prestação de serviço de locação de veículos tipo passeio, com capacidade para 
5 (cinco) pessoas, Flex, 5 (cinco) portas, ano/modelo 2014/2015, em bom estado de conservação, 
para atender a necessidade da Câmara de São João do Rio do Peixe - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 8.666/93 Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São João Rio do Peixe - PB, 03 de maio de 2016
Lucas de Sá Pinto Nóbrega Gadelha - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 1021/2011/GP/PMCG. PARTES: 

SEMAS/PMCG E CONSTRUTORA COMPACT CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS NOS 
BAIRROS DE JEREMIAS, PEDREGAL E CATINGUEIRA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE 
– PB. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO – 120 DIAS / ALTERAÇÃO DE VALOR 
R$ 90.865,67(NOVENTA MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, SESSENTA E SETE 
CENTAVOS). FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.306.1021.2038. ELEMENTO DE DESPESA: 
4490.51. FONTE DE RECURSOS: 052 (RECURSOS FEDERAIS). FUNDAMENTAÇÃO: ARTS. 
57, I E 65, I, “B” §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E 
FERNANDO ERNESTO DO RÊGO. DATA DE ASSINATURA: 02 DE MAIO DE 2016. 

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE CANCELAMENTO
Comunicamos ao público em geral, bem como Repartições Públicas Federais, Estaduais, 

Municipais e Autarquias em geral, Tabelionatos, Cartórios de Registros de Imóveis, Bancos em 
geral; e a quem possa esta interessar, que a partir desta data, ficam CANCELADOS todos os 
poderes contidos no Instrumento de PROCURAÇÃO PÚBLICA, lavrado nas Notas do CARTÓRIO 
GARIBALDI – 9º OFÍCIO DE NOTAS, da Comarca de João Pessoa/PB, no Livro sob n.º 0747, às 
Fls. 064, datado de 08.09.2015, em que figura como Outorgante: RAQUEL BEATRIZ VALENTE DE 
OLIVEIRA LACERDA MARTINS, inscrita no CPF sob o n.º 013.358.544-10; e como Outorgados: 
RENATO LACERDA MARTINS, inscrito no CPF sob n.º 023.382.384-00 e RENATO LACERDA 
MARTINS FILHO, inscrito no CPF sob n.º 009.593.744-77.

João Pessoa, 29 de Abril de 2016
RAQUEL BEATRIZ VALENTE DE OLIVEIRA LACERDA MARTINS
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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 20/05/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de coturno tático, destinado ao Corpo de Bombeiro Militar do 
Estado da Paraíba - CBMPB/FUNESBOM, 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 - 16-00314-4
João Pessoa, 05 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

CONVOCAÇÃO PARA2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N034/2016

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a primeira chamada foi DESERTO,  para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 20/05/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de combustível, destinado a Empresa Paraibana de Abaste-
cimento e Serviços Agrícolas - EMPASA, 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 - 16-0026-0
João Pessoa, 05 de maio de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

EMEPA-PB
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

REGISTRO CGE N° 16-00294-9, de 04/05/2016.
A EMEPA-PB - Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Comissão Especial de Licitação, torna ao conhecimento público, que realizará 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016, do tipo menor preço, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Contratação de Empresa de Engenharia especializada para execução de obras 
referente aos 02 (dois) lotes descrito no Edital, conforme especificações e demais elementos técnicos 
constantes no Projeto Básico e demais Anexos do Edital.

DO VALOR ESTIMADO: O valor total estimado para execução do objeto é de R$ 1.277.800,52 
(um milhão, duzentos e setenta e sete mil, oitocentos reais e cinqüenta e dois centavos). 

DATA: A referida licitação será realizada no dia 13 de Junho de 2016, às 09h00min, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de 
Cabedelo, EMATER-PB, CEP 58.109-303.

RECURSOS: A contratação desses serviços se darão com recursos financeiros do Convênio 
PAC 2010. 

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Especial de Licitação-CEL localizada na BR.230, Km 13,3 
CEP. 58.109-303, Estrada de Cabedelo-EMATER-PB, na Sala da CPL, de segunda a sexta das 
08h00 às 13h00, ou, ainda, pelo telefone (83)3218.8100 – ramal 238.

João Pessoa-PB, 05 de Maio de 2016.
LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS

Presidente da CEL

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 

REGISTRO CGE N° 16-00313-6
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
005/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Material Permanente (Laboratório), destinados a EMEPA-PB. 
LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação serão 

realizados no dia 25 de maio de 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação 
da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A contratação desses serviços se darão com recursos financeiros do Convênio 
Federal EMBRAPA x EMEPA nº 10200.10/0234-0 (PAC 2010). 

Classificação Programática: 32.202.20.573 - Programa de Trabalho: 5002.4294 – Natureza da 
Despesa: 4490.52 – Fonte 283 – Localização Geográfica: 0274/ - Reserva Orçamentário nº 00080 
de 19/04/2016.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL localizada na BR.230, Km 
13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo-EMATER-PB. E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.
pb.gov.br. Fone para Contato -  3218-8100 R. 238.

João Pessoa-PB, 05 de maio de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 

REGISTRO CGE N° 16-00315-2
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
006/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Material Consumo (Ração), destinados a EMEPA-PB. 
LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação serão 

realizados no dia 20 de maio de 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação 
da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição desse material de consumo  se darão com recursos financeiros do 
Convênio Federal SUDENE x EMEPA; Recursos Próprios; FINEPXEMEPA

Classificação Programática: 32.202.20.573;32.202.20.601;32.202.20.573;32.202.20.573 e 
32.202.20.573 - Programa de Trabalho: 5002.4747;5002.4545;5002.4294;– Natureza da Despe-
sa: 3390.30 – Fonte 283 – Localização Geográfica: 0274/ - Reserva Orçamentária nº 00060 de 
04/03/2016; nº 00061, de 04/03/2016; nº 00079, de 19/04/2016 ;nº 00082, de 20/04/2016 e a de nº 
00059 de 04/03/2016 respectivamente.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL localizada na BR.230, Km 
13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo-EMATER-PB. E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.
pb.gov.br. Fone para Contato -  3218-8100 R. 238.

João Pessoa-PB, 05 de maio de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

Registro CGE Nº. 16-00320-0
OBJETO:  Contratação de Seguros, em conformidade com o ANEXO 2 – Termo De Referência, 

referentes a: 1. Seguro de Responsabilidade Civil; 2. Seguro Riscos Nomeados; 3. Seguro Com-
preensivo Empresarial; e 4. Seguro de Vida em Grupo.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.com.br e / ou obtido pelos interessados, 
de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 18/05/2016, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

EXTRATO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO E EXCLUSIVIDADE
Contratante: I Pereira da Silva Produções e Serviços Ltda - ME, CNPJ 21.374.416/0001-40. Contratado: 

Gleydson Gavião e Banda Gaviões do Forró, CPF: 098.242.003-04. Objeto: Contrato de representação em 
caráter exclusivo, do representado pelo representante, na qualidade de seu empresário artístico, para a realização 
de apresentação artística em show ou eventos em qualquer parte da Região do Vale do Pajeú, Sertão Central 
e Vale do Moxotó (Pernambuco) e nas regiões da Serra de Teixeira e Vale do Piancó (Paraíba). Vigência: 12 
(doze) meses. Partes Assinantes: Francisco Gomes de Sousa, CPF 098.242.003-04 (Banda) e Ivanildo Pereira 
da Silva, CPF 901.698.164-00 (Empresa). Data da Ass.: 04/01/2016.

                                                                        Flores – PE, 04 de maio de 2016
Ivanildo Pereira da Silva

Representante
 

EXTRATO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO E EXCLUSIVIDADE
Contratante: José Duarte Ribeiro - EPP, CNPJ: 12.587.605/0001-00. Contratado: Forró Bakana, CPF: 

067.427.394-01. Objeto: Contrato de representação em caráter exclusivo, do representado pelo representante, 
na qualidade de seu empresário artístico, para a realização de apresentação artística em show ou eventos 
em qualquer parte da Região do Vale do Pajeú, Sertão Central e Moxotó no Estado de Pernambuco  e nas 
regiões da Serra de Teixeira e Vale do Piancó (Paraíba). Vigência: 12 (doze) meses.Partes Assinantes: Haeckel 
Imperiano Martins, CPF 067.427.394-01 (Banda) e José Duarte Ribeiro, CPF 262.605.378-32 (Empresa).Data 
da Ass.: 11/04/2016.

Manaíra – PB, 04 de maio de 2016
José Duarte Ribeiro

Representante

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE PATOS - PB
CASA JUVENAL LUCIO DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016
OBJETIVO: Contratação visando fornecimento parcelado de alimentos não perecíveis, para atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Patos.
ABERTURA: 17/maio/2016 às 11:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Câmara Municipal, Casa 

Juvenal Lúcio de Sousa, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx)83-3421-2215 e pelo e-mail licitação@
camarapatos.pb.gov.br.

PATOS - PB, 03 de maio de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro
Câmara Municipal de Patos-PB

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE PATOS - PB
CASA JUVENAL LUCIO DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
OBJETIVO: Contratação visando fornecimento parcelado de material permanente, para atender as neces-

sidades da Câmara Municipal de Vereadores de Patos.
ABERTURA: 17/maio/2016 às 09:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Câmara Municipal, Casa 

Juvenal Lúcio de Sousa, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx)83-3421-2215 e pelo e-mail licitação@
camarapatos.pb.gov.br.

PATOS - PB, 03 de maio de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro
Câmara Municipal de Patos-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações/contratações eventuais de Veículos diversos para os transportes de “alunos / 
outros”. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓ-
PRIOS / MDE / FUNDEB 40% / PNATE / FUS: 05.00 - 10.301.2016.1007 - 05.01 - 10.301.2016.2023 
- 06.00 - 12.361.2009.2028 - 12.361.2009.2030 - 12.361.2018.2033 - 12.365.2008.2034 - 3.3.90.36.01 
- 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA / JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PILÕES e CT Nº 056/2016 - 04.05.2016 - PEDRO BARROS DA SILVA - R$ 41.600,00 / CT Nº 
057/2016 - 04.05.2016 - ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME - R$ 88.000,00 / CT Nº 058/2016 
- 04.05.2016 - FRANCISCO FELICIANO DA SILVA - R$ 36.000,00 / CT Nº 059/2016 - 04.05.2016 
- SHEILA PATRICIA FERREIRA DE CARVALHO - R$ 40.000,00 / CT Nº 060/2016 - 04.05.2016 - 
ELYDIANNE DE ARAÚJO FELISMINO OLIVEIRA - R$ 24.000,00.

Pilões, 04 de Maio de 2016.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016
A Prefeitura Municipal de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de 
Empresa Especializada para Execução de Serviços de Sinalização Horizontal nas Vias Urbanas 
do município de Bayeux. Data: 18 de maio de 2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de 
Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 
3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/
sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Com-
plementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 05 de maio de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2016

O Fundo Municipal de Saúde através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de gases 
medicinais para atender as necessidades do Hospital Materno Infantil João Marsicano e Unidade de 
Pronto Atendimento - UPA. Data: 19/05/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde 
situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, 
nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. 
Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 
123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 05 de maio de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE e Programa 
Nacional de Alimentação de Creches – PNAC.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 001/2016
02.090 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
12.361.1023.2024 – MANUT.  DA MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL – PNAEF
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
001 – RECURSOS ORDINÁRIOS
005 – TRANSFERÊNCIA E RECURSOS DO FNDE
12.365.1024.2028 – MANUT.  DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE – PNAEC
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
001 – RECURSOS ORDINÁRIOS
005 – TRANSFERÊNCIA E RECURSOS DO FNDE
12.365.1024.2035 – MANUT.  DO PROG. NACIONAL DE ALIMET. PRÉ-ESCOLAR - PNAEP
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
001 – RECURSOS ORDINÁRIOS
005 – TRANSFERÊNCIA E RECURSOS DO FNDE
12.366.1027.2036 – MANUT.  DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
001 – RECURSOS ORDINÁRIOS
005 – TRANSFERÊNCIA E RECURSOS DO FNDE
12.367.1025.2041 – MANUT.  DA MERENDA ESCOLAR -AEE
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
001 – RECURSOS ORDINÁRIOS
005 – TRANSFERÊNCIA E RECURSOS DO FNDE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cajazeiras
CONTRATADOS:
3001/2016 – José Carlos de Abreu Pereira – CPF: 080.823.994-57 – R$ 5.278,00
3002/2016 - Paulo Trajano Borges – CPF: 038.732.674-03 – R$ 7.828,00
3003/2016 – Maria Auxiliadora Pereira da Silva – CPF: 738.560.964-34 -  R$ 7.501,00
3004/2016 – Elias de Freitas Albuquerque – CPF: 437.007.644-72 – R$ 4.600,00
3005/2016 – Zilma de Oliveira Izidoro – CPF: 030.199.284-35  - R$ 8.336,50
3006/2016 – Neci  Lima de Souza – CPF: 043.084.474-37 – R$ 5.976,00
3007/2016 – Bruno José de Freitas – CPF: 033.553.254-30 – R$ 7.968,00
3008/2016 – Luzimar Tomaz de Aquino – CPF: 034.837.294-96 – R$ 9.960,00
3009/2016 – Leonides Pereira de Oliveira – CPF: 931.263.444-53 – R$ 7.968,00
3010/2016 – José Ronaldo de Freitas – CPF: 031.214.684-13 – R$ 9.960,00
3011/2016 – Ana de Souza Martins – CPF: 003.497.924-00 – R$ 7.968,00
3012/2016 – Gualberto Quirino de Souza – CPF: 951.912.674-00 – R$ 7.968,00
3013/2016 – José Adailton Pedroza Trajano – CPF: 981.348.924-34 – R$ 7.968,00
3014/2016 – Maria das Graças dos Santos – CPF: 039.296.934-37 – R$ 12.680,50
3015/2016 – Francisco de Assis Abreu – CPF: 683.393.568-87 – R$ 7.968,00
3016/2016 – Francisco temoteo de carvalho – CPF: 981.334.624-87 – R$ 7.968,00
3017/2016 – Antonio Ferreira de Souza – CPF: 603.502.104-20 – R$ 7.968,00
3018/2016– Jose de Anchieta Pedroza Trajano – CPF: 027.163.664-22– R$ 7.968,00
3019/2016 – João Bezerra de Souza neto – CPF: 069.502.478-77 – R$ 7.968,00
3020/2016 – Antonieta dos Santos Lisboa – CPF: 018.584.124-47 – R$ 8.683,00

Cajazeiras-PB, 19 de abril de 2016.
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (SOMENTE POLPA DE FRUTAS) da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE e Programa Nacional de Alimentação de Creches – PNAC.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 003/2016
02.090 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
12.361.1023.2024 – MANUT.  DA MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL – PNAEF
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
001 – RECURSOS ORDINÁRIOS
005 – TRANSFERÊNCIA E RECURSOS DO FNDE
12.365.1024.2028 – MANUT.  DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE – PNAEC
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
001 – RECURSOS ORDINÁRIOS
005 – TRANSFERÊNCIA E RECURSOS DO FNDE
12.365.1024.2035 – MANUT.  DO PROG. NACIONAL DE ALIMET. PRÉ-ESCOLAR - PNAEP
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
001 – RECURSOS ORDINÁRIOS
005 – TRANSFERÊNCIA E RECURSOS DO FNDE
12.366.1027.2036 – MANUT.  DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
001 – RECURSOS ORDINÁRIOS
005 – TRANSFERÊNCIA E RECURSOS DO FNDE
12.367.1025.2041 – MANUT.  DA MERENDA ESCOLAR -AEE
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
001 – RECURSOS ORDINÁRIOS
005 – TRANSFERÊNCIA E RECURSOS DO FNDE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cajazeiras
CONTRATADOS:
3021/2016 – José de Anchieta Pedrosa Trajano – CPF: 027.168.664-22 – R$ 4.350,00
3022/2016- Paulo Trajano Borges – CPF: 038.732.674-03 – R$ 5.500,00
3023/2016 – Francisco Vieira de Carvalho – CPF: 023.284.574-36 -  R$ 4.400,00
3024/2016 – Maria Ericélia da Silva – CPF: 298.230.318-35 – R$ 4.580,00
3025/2016 – José Carlos de Abreu Pereira – CPF: 080.823.994-57  - R$ 4.220,00
3026/2016 – Wellington Pereira da Silva – CPF: 024.778.534-22 – R$ 5.500,00
3027/2016 – Rivânia Alves da Silva – CPF: 063.945.124-19 – R$ 4.750,00
3028/2016 – Francisco Luiz da Silva – CPF: 161.515.694-15 – R$ 5.200,00
3029/2016 – João Benedito de Souza – CPF: 029.517.678-46 – R$ 5.500,00

Cajazeiras-PB, 27 de abril de 2016.
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS - PARAÍBA

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis e Material 
de Limpeza para atender as necessidades da Cozinha Comunitária em Poço Dantas-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Cozinha Comunitária em Poço Dantas-PB
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NU-

TRICIONALe:
CT Nº 00001/2016 - 04.05.16 - FRANCISCO VIANA DA SILVA - R$ 7.400,00
CT Nº 00002/2016 - 04.05.16 - IRENI TIODOSIO NUNES - R$ 155.413,25
CT Nº 00003/2016 - 04.05.16 - IVONALDO PENAFORTE BENTO - R$ 16.000,00
CT Nº 00004/2016 - 04.05.16 - REJÂNIA VIANA DA SILVA - R$ 31.235,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços de locação de veículos para o transporte escolar, pessoa 

física e jurídica para a locomoção do.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Marizópolis
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS e:
CT Nº 00022/2016 - 01.04.16 - T&S LOCAÇÕES LTDA - R$ 75.600,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para os serviços de locação de veículos com motorista, a 

serem prestados por pessoa física ou jurídica, para atender as diversas secretarias do município 
de Marizópolis - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Marizópolis.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Marizópolis e:
CT Nº 00019/2016 - 01.04.16 - KLEBISON KAGEAN MONTEIRO DE BRITO - R$ 423.000,00
CT Nº 00021/2016 - 01.04.16 - T&S LOCAÇÕES LTDA - R$ 571.500,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS - PARAÍBA

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
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: Aquisição parcelada 
de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis e Material de Limpeza para atender as 
necessidades da Cozinha Comunitária em Poço Dantas-PB; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: FRANCISCO VIANA DA SILVA - R$ 7.400,00; IRENI TIODOSIO 
NUNES - R$ 155.413,25; IVONALDO PENAFORTE BENTO - R$ 16.000,00; REJÂNIA VIANA DA 
SILVA - R$ 31.235,00.

Poço Dantas - PB, 04 de Maio de 2016
FRANCISCA FABIANA DE LIMA

Presidente 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BOSCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através do Presidente e Equipe de Apoio, sediada na Rua Odilon 

Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Frutas Tropicais 
para fabricação de polpa, para a Associação Comunitária “São João Bosco” no Município de Poço 
Dantas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Ivonaldo Izidro Nunes – Presidente da Associação

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
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 18 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa(s) Física 
ou Jurídica para locação de veículos destinados ao transporte escolar deste Município, conforme 
especificações do Termo de Referência, Anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no ho-
rário 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 PICUI
AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA SU-

PRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA.

O Pregoeiro do município de Picuí, comunica aos interessados que recebeu Recurso Adminis-
trativo, impetrado pela empresa Licitante ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP, em desfavor às decisões 
do Pregoeiro no Supracitado processo licitatório.

Com fulcro no  artigo 4º - XVIII da Lei Federal nº 10.520/02 e suas alterações, declara aberto 
o prazo para que as Licitantes participantes do processo, querendo, apresentem contrarrazões, 
aos recursos apresentados.

Os Autos do Processo em tela encontram-se franqueados para vistas aos interessados na 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte 
Santo - Picuí - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34
E-mail: pmp.cpl@gmail.com.

Picuí - PB, 05 de Maio de 2016.
JOSÉ GIANNI MEDEIROS COSTA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: Contratação de 01 (uma) 
empresa para prestar serviços de assessoria técnica permanente, nas áreas de planejamento e 
projetos, voltados à captação de recursos nas esferas: estadual, federal e subsidiária; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ASSP ASSESORIA E PLANEJAMENTO 
LTDA - ME - R$ 16.000,00.

Sertãozinho - PB, 20 de Abril de 2016.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de 01 (uma) empresa para prestar serviços de assessoria técnica 

permanente, nas áreas de planejamento e projetos, voltados à captação de recursos nas esferas: 
estadual, federal e subsidiária.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Sertãozinho e:CT Nº 00038/2016 - 25.04.16 - ASSP ASSESORIA E PLANEJAMENTO 
LTDA - ME - R$ 16.000,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Materiais de Construções diversos para atender as demandas das Secretarias deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOÃO JOSÉ DA SILVA - ME 
- R$ 76.955,70.

Sertãozinho - PB, 15 de Abril de 2016.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Materiais de Construções diversos para atender as deman-

das das Secretarias deste Município.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE e FUS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Sertãozinho e:CT Nº 00034/2016 - 18.04.16 - JOÃO JOSÉ DA SILVA - ME - R$ 76.955,70.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

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

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Peças e Serviços 
de Manutenção da frota veicular da Prefeitura Municipal de Riachão/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 05 de Maio de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

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

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINIS-
TRAÇÃO MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. Email: 
licitacao@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 05 de Maio de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE ESCOLAS E IMPLAN-

TAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMATICA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2016.
DOTAÇÃO: 02.090 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO 12.361.1023.1016 - AQUISIÇÃO DE 

EQUIP. PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 005 - FNDE 009 - MDE 12.365.1024.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA AS 
ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
002 - FUNDEB 005 - FNDE 009 - MDE 12.361.1023.2021 -MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUN-
DAMENTAL 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 009 - RECEITA DE IMP. 
TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.365.1024.2022 -MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 009 - RECEITA DE IMP. 
TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2026 - MANUT. AS ATIV. DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA-FUNDEB 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002 - TRANSFERÊN-
CIA DO FUNDEB (OUTRAS) 12.361.1023.2029 - MANUT. O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 
44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 005 - CONTRIBIÇÃO DO PROG. 
INSINO FUNDAMENTAL - QSE 12.361.1023.2040 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA-
ÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00044/2016 - 05.05.16 - REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLÇOGIA 

LIMITADA - R$ 17.935,64
CT Nº 00045/2016 - 05.05.16 - W MATIAS ROLIM - R$ 152.898,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60010/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 33.90.39 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS 10.302.1015.2061 
- MAN. DA MÉD. E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT. - MAC 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60013/2016 - 05.05.16 - CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS 

LTDA - R$ 676.787,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PSICOTRÓPICOS E ESPECIALIZA-

DOS, DE FORMA PARCELADA..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60012/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE 10.301.209.2043 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 44.90.52 - EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 003 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 10.302.1015.2061 - MAN. DA MÉD. E ALTA COMPLEX. AMBUL. 
E HOSPIT. - MAC 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60014/2016 - 05.05.16 - BH FARMA COMERCIO LTDA - R$ 80.500,00
CT Nº 60015/2016 - 05.05.16 - DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MED E EQUIP LTDA - R$ 

1.059.749,10
CT Nº 60016/2016 - 05.05.16 - DROGAFONTE - R$ 361.687,00
CT Nº 60017/2016 - 05.05.16 - LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. 

HOSP. LTDA - R$ 713.407,10
CT Nº 60018/2016 - 05.05.16 - MED FARMACY HOSPITALAR KTDA - R$ 662.782,40
CT Nº 60019/2016 - 05.05.16 - NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS - R$ 472.142,00  
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECI-

MENTO DE URNAS MORTUARIAS, PREPARAÇÃO DE CORPO, TRANSLADO, RO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 80001/2016.
DOTAÇÃO: 02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.2011.2082 

- MANTER AS ATIV.DA SEC.DE CID. E PROM. SOCIAL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
33.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERV. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.39 - OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 80003/2016 - 05.05.16 - GALBERLANDIA LIRA CESAR ME - R$ 496.500,00

João Pessoa > Paraíba > sexTA-feirA, 6 de maio de 2016Publicidade
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 16:00 horas do dia 20 de Maio de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 
PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 04 de Maio de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Maio de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ELABORAÇÃO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSM PREENCHIMENTO DE 
PLANOS DE TRABALHOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 04 de Maio de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 14:00 horas do dia 20 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 
KG, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 04 de Maio de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL

Tomada de Preços n. 001/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, no uso de suas atribuições, CONVOCA 

a empresa: ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME CNPJ: 05.881.170/0001-46,  vencedora 
da Tomada de Preços n.º 001/2016 para assinatura do contrato proveniente no prazo máximo de 
48 horas contados a partir da publicação deste termo no DOE. O não comparecimento no prazo 
estipulado acarretará decadência do Direito de Contratar com a Prefeitura de Lagoa de Dentro. 
Maiores informações na COPELI situado a Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – 
PB – Centro – Lagoa de Dentro/PB – CEP: 58.250-000 no horário de expediente normal de 08:00 
as 12:00 Horas. Fone: 083-3263-1046.

Lagoa de Dentro -PB, 05 de Maio de 2016.
Hellen Sabrina do Nascimento Silva

PRESIDENTE CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL

Tomada de Preços n. 002/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, no uso de suas atribuições, CONVOCA 

a empresa: ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME CNPJ: 05.881.170/0001-46,  vencedora 
da Tomada de Preços n.º 001/2016 para assinatura do contrato proveniente no prazo máximo de 
48 horas contados a partir da publicação deste termo no DOE. O não comparecimento no prazo 
estipulado acarretará decadência do Direito de Contratar com a Prefeitura de Lagoa de Dentro. 
Maiores informações na COPELI situado a Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – 
PB – Centro – Lagoa de Dentro/PB – CEP: 58.250-000 no horário de expediente normal de 08:00 
as 12:00 Horas. Fone: 083-3263-1046.

Lagoa de Dentro -PB, 05 de Maio de 2016.
Hellen Sabrina do Nascimento Silva

PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

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
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Confecções parceladas de Próteses dentárias totais removíveis. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 05/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / MAC: 05.00 
- 10.301.2016.2016 - 05.01 - 10.301.2015.2020 - 10.301.2016.2021 - 10.301.2016.2023 - 
10.302.2017.2025 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: 31.12.2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES e 
MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR – CNPJ: 18.401.924/0001-65 - CT Nº 055/2016 - 03.05.2016 
- R$ 49.500,00 – Quarenta e Nove Mil e Quinhentos Reais.

Pilões, 03 de Maio de 2016.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos diversos destinados ao atendimento da Po-

pulação Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 07/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / FARMÁCIA BÁSICA / FUS: 05.00 - 10.301.2016.2016 - 05.01 - 10.301.2016.2021 
- 10.301.2016.2021 - 10.301.2016.2023 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO / 3.3.90.30.02 
- MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA: 31.12.2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE PILÕES e ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO – CNPJ: 07.425.736/0001-50 - CT 
Nº 065/2016 - 04.05.2016 - R$ 200.682,00 e VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
– 20.812.326/0001-20 - CT Nº 066/2016 - 04.05.2016 - R$ 187.540,00.

Pilões, 04 de Maio de 2016.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09.2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 08h30min, do dia 20.05.2016, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições de Peças Automotivas destinadas 
a manutenções corretivas e preventivas de veículos leves e pesados pertencentes à Edilidade 
no exercício 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Pilões - PB, 05 de Maio de 2016.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010.2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 10h30min, do dia 20.05.2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para contratação(ões) de empresa(s) Jurídica(s) dos ramos pertinen-
tes, cujos objetivos, são as prestações de serviços de “(Mão de Obra)” nas manutenções corretivas 
e preventivas de Veículos Leves e Pesados, movidos a Álcool, Gasolina e Diesel, pertencentes à 
Edilidade até dezembro de 2016 ou enquanto durar os quantitativos, compreendendo:  Mecânicos 
em geral (inclusive nos sistemas de freios, direção, suspensão e escapamento),  alinhamentos, 
balanceamentos e cambagens, elétricos/ eletrônicos, trocas de óleos lubrificantes dos motores, 
filtros de óleo, filtros de ar, anéis vedadores, preventivos e corretivos de ar-condicionado, incluindo 
sua higienização, caixas de câmbios, Bombas injetoras e retíficas de motores. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Pilões - PB, 05 de Maio de 2016.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2016 DO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
O Prefeito do Município de JUNCO DO SERIDÓ, no uso de suas atribuições legais faz saber que, 

RETIFICA o Anexo I, do Edital do Concurso. O Edital de Retificação contendo todas as informações 
encontra-se a disposição dos interessados no quadro de avisos, no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Junco do Seridó e no site www.conpass.com.br. Junco do Seridó, 04 de Maio de 2016 – Cosmo 
Simões de Medeiros – Prefeito Municipal.    

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
Republicado por Incorreção 
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

“Casa Olinto Pinheiro”
CNPJ: Nº 12.721.858/0001-24

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Joaquim Duarte, S/N - Centro – Uiraúna - PB, às 14:00 horas do dia 07 de junho de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo:técnica e preço. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços para realizar concurso público de prova objetiva para o 
provimento de cargos de servidores da Câmara Municipal de Uiraúna. 

Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Uiraúna - PB, 03 de maio de 2016
Manoel Ferreira Rocha – Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00002/2016 - Ata de Registro de Pre-

ços nº 00029/2015, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00029/2015, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Marí - Paraíba.

DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos 
Próprios do Município, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social: 
02.001 - Gabinete do Prefeito 04.122.2001.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 
02.002 - Núcleo Administrativo de Jacuma 04.122.2004.2004 - Manutenção das Atividades do Núcleo 
Administrativo de Jacuma 02.003 - Secretaria de Administração 04.122.2003.2003 - Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Administração 02.004 - Secretaria de Finanças 04.123.2005.2005 
- Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 02.005 - Secretaria de Agricultura e Pesca 
20.606.2008.2008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura 20.608.1027.2922 - Ma-
nutenção das Atividades da Pesca e Aquicultura 02.006 - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 
12.364.1033.1103 - Implantação de Laboratórios de Cursos do Polo da UAB 12.306.1014.2011 
- Distribuição de Merenda Escolar - PNAE 12.361.1014.2016 - Formação Continuada de Prof. 
Técnicos Espec. e Pessoal de Apoio Escolar 12.361.1014.2017 - Manutenção das Atividades do 
PDDE 12.361.1014.2018 - Manutenção das Atividades do MDE 12.361.1014.2020 - Implantação do 
Programa Saúde na Escola 12.366.1016.2021 - Desenv. de Atividades do Programa de Educação 
de Jovens e Adultos 12.361.1019.2027 - Desenv. e Manutenção das Atividades do Transporte 
Escolar - PNATE 13.392.1021.2028 - Manutenção das Atividades Culturais 12.364.1033.2070 - 
Manutenção das Atividades do Polo Municipal de Apoio Presencial 12.126.1014.2071 - Manutenção 
das Atividades de Telecentros Comunitários 12.361.1014.2902 - Desenvolvimento das Atividades da 
Educação 12.365.1034.2910 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil 12.361.1014.2912 
- Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 12.361.1014.2913 - Desen-
volvimento das Atividades da Quota Salário Educação - QSE 12.361.1014.2914 - Desenvolvimento 
das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF 12.361.1034.2998 - Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Educação 02.007 - Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes 27.812.1032.2031 
- Manutenção das Atividades do Desporto Amador 23.695.1031.2032 - Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Turismo 18.542.1025.2061 - Manutenção de Aterro Sanitário 23.695.1031.2066 
- Promoção do Turismo Municipal 18.541.2903.2069 - Manutenção das Atividades do Meio Am-
biente 23.695.1031.2901 - Realização de Eventos do Município 02.010 - Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos 15.451.1022.2058 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos 17.512.1035.2075 - Manutenção e Recuperação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário 16.482.1024.2920 - Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiária 02.011 
- Secretaria de Transportes 26.782.2006.2060 - Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Transportes 02.012 - Secretaria de Planejamento 04.122.1036.1104 - Implantação do Plano Diretor 
04.122.2007.2062 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento 04.121.2007.2921 
- Manutenção das Ativ. Secr. Municipal de Represent. e Projetos 02.013 - Secretaria de Transito 
e Segurança 04.122.2902.2068 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal 
26.452.2006.2918 - Manutenção das Atividades do DMTRANS 02.017 - Secretaria do Micro Crédito 
e Desenvolvimento Econômico Sustentável 04.122.1028.2919 - Manutenção Ativ. Secr. Micro Crédito 
e Desenv. Econômico Sustentável 04.123.1028.2923 - Manutenção das Atividades da Autarquia 
de Pequenos Negócios 02.023 - Secretaria de Comunicação 24.131.2003.2915 - Manutenção da 
Secretaria Municipal de Comunicação 02.024 - Controladoria Geral do Município 04.121.2007.2924 
- Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município 02.026 - Procuradoria Geral do 
Município 04.122.2001.2916 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica 02.027 - Secre-
taria da Receita Municipal 04.123.3031.3000 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Receita 
Municipal 02.009 - Fundo Municipal de Assistência Social do Conde 08.244.1006.2045 - Desenv. 
das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Social 08.244.1006.2046 - Distribuição de 
Refeições para Pessoas Carentes 08.244.1006.2047 - Distribuição de Enxovais para Mulheres 
Gestantes 08.244.1006.2048 - Manutenção dos Conselhos Municipais 08.241.1003.2051 - De-
senv. de Atividades de Assistência ao Idoso - API 08.243.1005.2057 - Ampliar o Apoio a Vítimas 
de Abuso Sexuais Através do Programa Sentin. 08.243.1005.2064 - Manutenção das Atividades 
da Jornada Ampla PETI 08.244.1006.2073 - Manutenção do Conselho Municipal da Criança e 
Adolescente 08.244.1005.2074 - Desenv. das Atividades do PBV II - Serv. Esp. Proteção Social 
Básica 08.243.1005.2701 - Desenv. das Atividades do Pro Jovem Adolescente 08.244.1005.2702 
- Desenv. das Atividades do Pro Jovem Trabalhador - MTE 08.244.1007.2904 - Desenvolvimento 
das Atividades do PAIF 08.244.1006.2909 - Desenv. das Atividades do Programa Bolsa Família 
02.015 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.1008.2033 - Desenv. das Atividades do PAB - Progra-
ma de Atenção Básica 10.301.1008.2034 - Desenv. das Atividades do PACS - Agentes de Saúde 
10.301.1008.2036 - Desenv. das Atividades do PSF - Saúde da Família 10.301.1008.2037 - Manuten-
ção das Atividades da Saúde 10.305.1013.2039 - Desenv. de Atividades do Programa Epidemiologia 
e Controle de Doenças 10.304.1012.2041 - Desenv. de Atividades do PVS - Vigilância Sanitária 
10.303.1011.2042 - Manutenção de Farmácia Básica 10.301.1008.2043 - Desenv. de Atividades 
do NSF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família 10.301.1008.2049 - Desenv. de Atividades do CEO 
- Centros de Especialidades Odontológicas 10.301.1008.2903 - Desenv. de Atividades de CER - 
Compensação de Especialidades Regionais 10.242.1008.2917 - Desenvolvimento das Atividades 
do CAPS 3390.30.00 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00019/2016 - 01.04.16 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME - R$ 372.033,50
CT Nº 00020/2016 - 01.04.16 - JESSICA TRAJANO SABINO - ME - R$ 67.975,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00002/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME - R$ 
372.033,50; JESSICA TRAJANO SABINO - ME - R$ 67.975,00.

Conde - PB, 01 de Abril de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Vereador Zeca Bezerra, S/N - Planalto II - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de Ar-Condicionado 
de 12.000 BTU/h tipo Split destinado a Câmara Municipal de Mataraca. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Mataraca - PB, 05 de Maio de 2016
DANIELE BARBOSA OLIVEIRA - Presidente da Comissão

 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.014/2016
A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 0.014/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚ-
BLICA PARA DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 
Data de Abertura: 19/05/2016 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura do Congo, 
situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores informações através 
do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 05 de maio de 2016.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

COMUNICADO – ERRATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2016
O Presidente da CPL, comunica que ONDE LÊ - SE: 09/04/2016 – LEIA-SE: 09/05/2016. Pu-

blicado no Diário Oficial e Jornal A União no dia 29.04.2016. Referente à licitação na modalidade 
Tomada de Preços n.° 002/2016. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-1880.
Jacaraú - PB, 03 de maio de 2016

ADELSON ÂNGELO DE ANDRADE – Presidente da CPL
    

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.012/2016 
PROCESSO Nº 2015/043220 da SEMHAB; 2015/101516 da SEDES
DATA DE ABERTURA: 18/05/2016 - ÀS 08:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CABINES 
SANITÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB E SEDES.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 
Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por 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 628289. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos 
Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço 
Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: 
licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 05 de maio de 2016
DALPES SILVEIRA DE SOUZA

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 380. COMUNICA as empresas que adquiriram o Edital de Concorrência 
Pública nº 07.001/2016 tendo como objeto a seleção de empresas para Contratação de Serviços 
Especializados de Engenharia para execução dos serviços complementares para a Conclusão da 
Unidade de Pronto Atendimento de Cruz das Armas – UPA, em João Pessoa – PB, que no item  
9.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA alínea b do Edital sofreu alteração. Permanece inalterada a data 
de abertura que será  dia 24/05/2016 no horário impreterível das 9h.  SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores. A Cópia do Edital pode ser adquirida mediante a entrega 
de um DVD no horário das 08H30 às 14H. Qualquer informação será prestada na sala da CSL no 
horário acima citado ou através do e-mail teresa.holanda@joaopessoa.pb.gov.br

João Pessoa, 05 de maio de 2016
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 11:30 horas do dia 20 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MECÂNICOS E LANTERNAGEM, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 04 de Maio de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
EXTRATO DE CONTRATO 

Instrumento: Contrato nº. 09035/2016.
Objeto: Aquisição de Material de Limpeza para as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, 

bem como setores administrativos da SEDEC.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/081748, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09034/2015;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sra. Maria 

Lúcia de Sousa Bidô, pela empresa BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498;
Natureza: 3.3.90.30/00, 03 e 11; 
Fonte: Recursos Ordinários/FUNDEB/ e FNDE (Salário- Educação);
Vigência até 31 de dezembro de 2016;
Valor Global: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

João Pessoa, 29 de abril de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA CLIMATIZAÇÃO DE ESCOLAS E IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMATICA; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS 
DE TECNOLÇOGIA LIMITADA - R$ 17.935,64; W MATIAS ROLIM - R$ 152.898,00.

Cajazeiras - PB, 05 de Maio de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60010/2016, que objetiva: Contratação de empresa para 
realização de exames laboratoriais.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - R$ 676.787,00.

Cajazeiras - PB, 05 de Maio de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA

 Secretário
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60012/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS BÁSICOS, PSICOTRÓPICOS E ESPECIALIZADOS, DE FORMA PARCELADA.; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: BH FARMA COMERCIO LTDA - R$ 80.500,00; 
DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MED E EQUIP LTDA - R$ 1.059.749,10; DROGAFONTE - R$ 
361.687,00; LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSP. LTDA - R$ 
713.407,10; MED FARMACY HOSPITALAR KTDA - R$ 662.782,40; NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS - R$ 472.142,00.

Cajazeiras - PB, 05 de Maio de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA

Secretário
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80001/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS, PREPARAÇÃO 
DE CORPO, TRANSLADO, RO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
GALBERLANDIA LIRA CESAR ME - R$ 496.500,00.

Cajazeiras - PB, 05 de Maio de 2016
MARIA GORETTI DA SILVA

Secretária
 

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 Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de peças 
diversas destinadas aos veículos pertencentes a frota municipal; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS - ME - R$ 410.275,90.

Sapé - PB, 04 de Abril de 2016
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA

Secretária
 Republicado por Incorreção

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissionais do setor artístico para apresentação em praça pública - 
festividades de comemoração dos dias das mães.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.007 - Secretaria de Turísmo, Meio 

Ambiente e Esportes 23.695.1031.2901 - Realização de Eventos no Município 3390.39.00 - Outros 
serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00023/2016 - 04.05.16 - SISTEMA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME - R$ 20.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00008/2016.
OBJETO: Contratação de profissionais do setor artístico para apresentação em praça pública - 

festividades de comemoração dos dias das mães.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Esportes.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 04/05/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2016, 
que objetiva: Contratação de profissionais do setor artístico para apresentação em praça pública - festi-
vidades de comemoração dos dias das mães; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: SISTEMA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME - R$ 20.000,00.

Conde - PB, 04 de Maio de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº PP002/2015/FMS
Processo Administrativo Nº 006/2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº PP002/2015/FMS. Contratante: 

Secretaria de Saúde/Fundo de Saúde de Desterro/PB. Contratada: E-Ticons Emp. de Tec. de Inf. & 
Cons. Ltda-ME CNPJ Nº 09.196.974/0001-67. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Considerando 
a continuação do Contrato, fica a vigência prorrogada de 03/03/2015 até 03/03/2015, para o período 
de 03/04/2016 até 31/12/2016. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Data da ass.: 
24/02/2016. Partes ass.: Rubens Marques das Neves (Secretário de Saúde) e José Renato Pereira 
Correia Nunes, CPF nº 789.521.824-72. 

Desterro/PB, 24 de fevereiro de 2016.
Rubens Marques das Neves -Secretário de Saúde

FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DE DESTERRO MATERNIDADE E HOSPITAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2016

A Presidente da Fundação Médica Assistencial de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. 
Resolve homologar os resultados do PREGÃO PRESENCIAL Nº PPF001/2016. Objeto: Aquisição 
parcelada de material de consumo (gêneros alimentícios Lt. I, água mineral Lt. II, material de limpeza 
e lavanderia Lt. III), destinado a Fundação Médica Assistencial de Desterro Maternidade e Hospital. 
Vencedor: Wilson Robson Amorim Goncalo-ME, CNPJ: 03.705.280/0001-21, com o valor total R$ 
252.752,50, pelos lotes I, II e III. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 21 de março de 2016.
Antônia Cassimiro de Lima

Presidente da Fundação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2016
A Presidente da Fundação Médica Assistencial de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. 

Resolve homologar os resultados do Pregão Presencial N.º 002/2016. Objeto: Aquisição parcelada de 
oxigênio medicinal, destinado a Fundação Médica Assistencial de Desterro Maternidade e Hospital. Ven-
cedor: Alexsandro Santos da Silva-EPP, CNPJ: 05.329.135/0001-19. Valor da proposta: R$ 25.200,00, 
pelos itens: 01 e 02. Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 21 de março de 2016.
Antônia Cassimiro de Lima - Presidente da Fundação

FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DE DESTERRO MATERNIDADE E HOSPITAL
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA EVENDA N.º  FMD002/2016

Contratante: Fundação Médica Assistencial de Desterro/PB, CNPJ: 09.202.680/0001-09. Contrata-
da: Wilson Robson Amorim Gonçalo-ME, CNPJ: 03.705.280/0001-21. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de material de consumo (gêneros alimentícios Lt. I, água mineral Lt. II, material de limpeza 
e lavanderia Lt. III), destinado a Fundação M. A. de Desterro M. e Hospital. Valor total contratado: o 
valor total de R$ 252.752,50, pelos lotes I, II e III. Dotação e fonte de recurso: 32.000 – Secretaria 
do Estado do Planejamento e Gestão. Fonte de Recursos: 06 – Fundo de Combate e Erradicação da 
Pobreza - FUNCEP, do orçamento de 2016. Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 09/04/2016. Partes 
ass.: Antônia C. de Lima (Presidente) e Wilson R. A. Goncalo (Proprietário).

Desterro/PB, 09 de abril de 2016
Antônia Cassimiro de Lima

Presidente da Fundação

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA EVENDA N.º FDM003/2016
Contratante: Fundação Médica Assistencial de Desterro/PB, CNPJ: 09.202.680/0001-09. Contratada: 

Alexsandro Santos da Silva-EPP, CNPJ: 05.329.135/0001-19. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado 
de oxigênio medicinal, destinado a Fundação M. A. de Desterro M. e Hospital. Valor total contratado: 
R$ 25.200,00, pelos itens: 01 e 02. Dotação e fonte de recurso: Secretaria do Estado do Planejamen-
to e Gestão. Fonte de Recursos: 06 – Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP, do 
orçamento de 2016. Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 09/04/2016. Partes ass.: Antônia C. de Lima 
(Presidente) e Alexsandro S. da Silva (Proprietário).

Desterro/PB, 09 de abril de 2016
Antônia Cassimiro de Lima

Presidente da Fundação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2016

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município de 
Livramento/PB, exarada todas às fls. do Processo Adm. Nº 012/2016, Inexigibilidade Nº 003/2016, 
para contratação direta da empresa: Gomes, Santos e Oliveira Advogados Associados, CNPJ Nº 
23.076.345/0001-24. Direito a: Prestar serviço de assessoria jurídica e administrativa no ressarcimento 
de tributos municipais junto à correspondentes bancários instalados na cidade, com abertura de ação 
fiscal administrativa, analise de balancetes do contribuinte, multa administrativa, ação judicial, visando 
o ressarcimento de ISSQN irregularmente recolhido a menor, ou não recolhido, em favor da Prefeitura 
de Livramento/PB. Publique-se e cumpra-se. 

Livramento/PB, 27 de abril de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2016
A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Homologar o resultado da 

apuração na Inexigibilidade nº 003/2016. Objeto: Prestar serviço de assessoria jurídica e administrativa 
no ressarcimento de tributos municipais junto à correspondentes bancários instalados na cidade, com 
abertura de ação fiscal administrativa, analise de balancetes do contribuinte, multa administrativa, 
ação judicial, visando o ressarcimento de ISSQN irregularmente recolhido a menor, ou não recolhido, 
em favor da Prefeitura de Livramento/PB. Para contratação direta da pessoa jurídica: Gomes, Santos 
e Oliveira Advogados Associados, CNPJ Nº 23.076.345/0001-24. Valor a ser pago: Será o valor do 
serviço é de 30% (trinta por cento) do valor total a ser ressarcido, condicionado ao êxito, ou seja não 
ganhar não paga nada. Publique-se e cumpra-se. 

Livramento/PB, 27 de abril de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2016.

Inexigibilidade Nº 003/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Gomes, Santos 
e Oliveira Advogados Associados, CNPJ Nº 23.076.345/0001-24. Objeto: Prestar serviço de assessoria 
jurídica e administrativa no ressarcimento de tributos municipais junto à correspondentes bancários 
instalados na cidade, com abertura de ação fiscal administrativa, analise de balancetes do contribuinte, 
multa administrativa, ação judicial, visando o ressarcimento de ISSQN irregularmente recolhido a menor, 
ou não recolhido, em favor da Prefeitura de Livramento/PB. Valor contratado: Foi o valor do serviço 
é de 30% (trinta por cento) do valor total a ser ressarcido, condicionado ao êxito, ou seja não ganhar 
não paga nada. Vigência: até 31/12/2016. Recurso: Recursos próprios, visando o ressarcimento de 
ISSQN irregularmente recolhido a menor, ou não recolhido. Forma de pag.: Será de acordo com a 
arrecadação, condicionado ao êxito, ou seja não ganhar não paga nada. Dotação: QDD/2016. Data da 
ass.: 02/05/2016. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e José A. dos S. Filho (Pela Empresa)

Livramento/PB, 02 de maio de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita
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ESTADO DA PARAÍBA
AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CG

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes, des-

tinados ao abastecimento e/ou utilização em veículos oficiais e/ou à serviço via locação. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 001/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande/AMDE: 04.010.23.692.1006.2142; 04.010.23.694.1007.2145; 04.010.23.694.1007.2146; 
04.010.11.334.1008.2147; 04.010.11.334.1008.2148; 04.010.11.334.1008.2149; 
04.010.11.334.1008.2150; 04.010.04.122.2001.2151 - 33.90.30; VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Agência Municipal de Desenvolvimento e: 
CT/CPL Nº 002/2016 - 02.05.16 - NOBREGA COMBUSTIVEIS LIMITADA - Valor: R$ 63.258,00. 

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2016

OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento de ferramentas e material de 
construção e elétrico, conforme especificações anexo I do Edital. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 002/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande/AMDE: 04.010.23.692.1006.2142; 04.010.23.694.1007.2145; 04.010.23.694.1007.2146; 
04.010.11.334.1008.2147; 04.010.11.334.1008.2148; 04.010.11.334.1008.2149; 
04.010.11.334.1008.2150; 04.010.04.122.2001.2151 - 33.90.30; VIGÊNCIA: até o final do exercí-
cio financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Agência Municipal de Desenvolvimento e: CT/
CPL Nº 004/2016 - 02.05.16 - RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP - R$ 68.718,90; 
CT/CPL Nº 005/2016 - 02.05.16 - REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME - R$ 23.806,65.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2016

OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento de material de expedien-
te, conforme especificações anexo I do Edital. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 003/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande/
AMDE: 04.010.23.692.1006.2142; 04.010.23.694.1007.2145; 04.010.23.694.1007.2146; 
04.010.11.334.1008.2147; 04.010.11.334.1008.2148; 04.010.11.334.1008.2149; 
04.010.11.334.1008.2150; 04.010.04.122.2001.2151 - 33.90.30; VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Agência Municipal de Desenvolvimento e: CT/CPL 
Nº 003/2016 - 02.05.16 - MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA DOS SANTOS SOUTO 
EIRELI - ME - Valor: R$ 9.964,60. 

ESTADO DA PARAÍBA
AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CG

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 001/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
para o fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes, destinados ao abastecimento e/ou 
utilização em veículos oficiais e/ou à serviço via locação; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: NOBREGA COMBUSTIVEIS LIMITADA, CNPJ Nº. 00.497.918/0001-
98 - Valor: R$ 63.258,00.

Campina Grande - PB, 02 de maio de 2016.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 002/2016, que objetiva: Contratação de Empresa 
para o fornecimento de ferramentas e material de construção e elétrico, conforme especificações 
anexo I do Edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RILDO 
CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP - R$ 68.718,90; REJANE DALVA DA SILVA JAPIAS-
SU - ME - R$ 23.806,65.

Campina Grande - PB, 02 de maio de 2016.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 003/2016, que objetiva: Contratação de Empresa 
para o fornecimento de material de expediente, conforme especificações anexo I do Edital; ADJU-
DICO seu objeto e HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARCELA 
ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA DOS SANTOS SOUTO EIRELI - ME - Valor: R$ 9.964,60.

Campina Grande - PB, 02 de maio de 2016.
ALCINDOR VILLARIM FILHO

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 001/2016, que objetiva: Contratação de Pessoa 
Física ou Jurídica com espaço em rádios comerciais para prestação dos serviços de divulgação de 
Matérias e Programa Institucionais do Poder Legislativo deste Município; ADJUDICO seu objeto 
e HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE DE ARIMATEIA DE 
OLIVEIRA - ME - R$ 16.020,00.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 002/2016, que objetiva: Contratação de Empresa(s) 
especializada(s) para Manutenção dos Portais Oficial e de Transparência desta Câmara, com 
suporte presencial diário; ADJUDICO seu objeto e HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: NETSERVEN ASSISTENCIA TECNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA 
– ME - R$ 6.800,00.

Areial - PB, 02 de maio de 2016.
FRANCISCO DE ASSIS VELOSO NETTO

Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016
OBJETO: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica com espaço em rádios comerciais para 

prestação dos serviços de divulgação de Matérias e Programa Institucionais do Poder Legislativo 
deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 001/2016. DOTAÇÃO: Orçamento 
2016 – 01.010 – Câmara Municipal de Areial – 01010.01.031.1001.2001 – Manutenção das Atividades 
da Câmara Municipal – Elemento da Despesa – 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pes-
soa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: 
Câmara Municipal de Areial e: CT Nº 008/2016 - 02.05.16 - JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA 
- ME - R$ 16.020,00

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2016
OBJETO: Contratação de Empresa(s) especializada(s) para Manutenção dos Portais Oficial e 

de Transparência desta Câmara, com suporte presencial diário. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 002/2016. DOTAÇÃO: Orçamento 2016 – 01.010 – Câmara Municipal de Areial 
– 01010.01.031.1001.2001 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal – Elemento da 
Despesa – 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Areial e: CT Nº 
009/2016 - 02.05.16 - NETSERVEN ASSISTENCIA TECNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA 
– ME - R$ 6.800,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

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

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Maio de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AOS SERVIÇOS 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 04 de Maio de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA: 001/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de MAMANGUAPE e da Paraíba, e para quem interessar que após 
abertura e análise do envelope da proposta de preço, chegou-se a conclusão que para atender o 
que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em licitação realizada na modalidade Concorrência 
Pública, que a proposta de preço apresentada pela empresa CONSTRUTORA FERNANDES E CIA 
LTDA – CNPJ/MF Nº 18.246.378/0001-35 – Representada pelo Senhor Patrício Fernandes dos 
Santos, CPF Nº 023.897.734-00, apresentou planilha orçamentária em desacordo com o Edital. No 
entanto, declaramos a licitante desclassificada do certame. Desta forma, diante da única empresa 
participante da abertura da nova proposta de preço, a qual foi desclassificada, a Comissão de 
licitação decide encerrar o presente certame declarando a licitação frustrada.

Mamanguape, 04 de abril de 2016
HUAN CARLOS SALVINO DA SILVA BARBOSA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituídos pela Portaria nº 02/2016 de 02 de Janeiro 

de 2016, da Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, vem através deste aviso, tornar público para 
os interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016, cujo 
objeto é a contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios. Tendo como vencedor:

INALDO SABINO DE ALMEIDA  -  ME
VALOR GLOBAL R$ 105.699,80 (Cento e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta 

centavos).
Olho D´agua – PB, 05 de Maio de 2016.

José de Arimateia R. de Lacerda
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituídos pela Portaria nº 02/2016 de 02 de Ja-

neiro de 2016, da Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, vem através deste aviso, tornar público 
para os interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016, 
cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de material de limpeza e higiene pessoal. 
Tendo como vencedor:

LOTE 01 – MATERIAL DE LIMPEZA
INALDO SABINO DE ALMEIDA  -  ME
VALOR GLOBAL R$ 5.711,80 (cinco mil, setecentos e onze reais e oitenta centavos).
LOTE 02 – HIGIENE PESSOAL
INALDO SABINO DE ALMEIDA  -  ME
VALOR GLOBAL R$ 2.621,80 (dois mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos).

Olho D´agua – PB, 05 de Maio de 2016.
José de Arimateia R. de Lacerda

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Reforma e ampliação de duas unidades de saúde: reforma e ampliação PSF do Centro 

e ampliação PSF Mata da Chica.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP - Valor: R$ 403.513,04.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia 

Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, no horário das 12:00 as 17:00 horas dos dias úteis.
Telefone: (83) 9108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com.

Conde - PB, 05 de Maio de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA

Presidente da Comissão 

BRISAS DO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - CNPJ/CPF Nº 
21.606.859/0001-19. Torna público que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença de Instalação nº 858/2016 em João Pessoa, 13 de abril de 
2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LOTEAMENTO URBANO RESIDENCIAL COM 170 
LOTES, ÁREA VERDE E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO. Na(o) – RUA ROLDÃO GUEDES, S/N, 
CENTRO Município: ALHANDRA - UF: PB. Processo: 2015-006881/TEC/LI-4472.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 1002/2016 
– conforme  Proc. 2015-005519/TEC/LO-0519, do Conjunto Habitacional Popular com 20 (vinte) 
unidades, no município de NATUBA - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO nº 1028/2016 
– conforme  Proc. 2016-001732/TEC/LI-4722, da Construção de uma Creche infantil, no município 
de CAMPINA GRANDE - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO nº 1030/2016 
– conforme  Proc. 2016-001733/TEC/LI-4723, no município de CONDADO - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO nº 1031/2016 
– conforme  Proc. 2016-002491/TEC/LI-4784, da Construção de Conj. Popular com 192 unidades, 
no município de João Pessoa - PB. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação da Rodovia 
PB-041, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-101 / MAMANGUAPE/RIO TINTO/ MARCAÇÃO – PB. 
Município: - UF: PB. Processo: 2016-002685/TEC/LP-2697.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Pavimentação da PB 186/160, 
TRECHO: CABACEIRAS/ SÃO DOMINGOS DO CARIRI - PB. Município: - UF: PB. Processo: 
2016-002650/TEC/LI-4793.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Pavimentação da RODOVIA 
VICINAL PARARI/ ENTR, PB-148, TRECHO: PARARI/ ENTR. DA PB-148. Município: - UF: PB.  
Processo: 2016-002645/TEC/LI-4792.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação. Para a atividade de: Pavimentação do BINÁRIO DA 
AV. LIBERDADE, TRECHO: BINÁRIO DA AV. LIBERDADE – BAYEUX – PB (PB004) Município: 
Bayeux - UF: PB. Processo: 2016-002665/TEC/LO-2062.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, a Licença de Operação. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da 
RODOVIA PB-366, TRECHO: SÃO BENTINHO/ COREMAS – PB. Município: - UF: PB. Processo: 
2016-002664/TEC/LO-2061.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da RODOVIA 
PB-150 TRECHO: ROD. PB-150/ALCANTIL/SANTA CECILIA DO UMBUZEIRO Município: - UF: 
PB. Processo: 2016-002670/TEC/LI-4796.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação. Para a atividade de: Pavimentação da RODOVIA PB-
337, TRECHO: ENTRONCAMENTO PB-325/LAGOA Município: - UF: PB. Processo: 2016-002667/
TEC/LO-2063.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação da Rodo-
via PB-079, TRECHO: ALAGOA GRANDE/AREIA/REMÍGIO - PB. Município: - UF: PB. Processo: 
2016-002674/TEC/LP-2690.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da ROD. 
PB-400, TRECHO: CONCEIÇÃO/SANTA INÊS - PB. Município: - UF: PB. Processo: 2016-002671/
TEC/LI-4797.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

Rua Professor Moreira, 21, Centro – CEP: 58.233-000
CNPJ: 08.927.105/0001-00 – TEL: (83) 3373-1010

E-mail: prefeitura.araruna@yahoo.com.br
REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial n° 00005/2016 
PROCESSO N°: Processo n° 00005/2016 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades das Secre-

tarias Municipais (Ensino Fundamental/ EJA/ Creches/ PROJEM/ Adolescente/ Mais Educação/ 
PETI/ Centro de Convivência do Idoso/ Centro de Inclusão Social/ Ação Social/ Sopão Comunitário/ 
CRAS/ Brasil alfabetizado) – Araruna/PB 

A PREGOEIRA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARARUNA/PB, nomeada pela Portaria nº 002/2016 no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no processo nº 05.454/16 do TCE-PB, por meio de Decisão Singular – DS2 
– TC 00013/16, sobre o Edital Pregão Presencial nº 00005/2016, comunica aos interessados a 
REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO do Processo Licitatório em tela, motivada pela Representação 
contra o edital do presente certame, interposta pela empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS 
EIRELI-ME, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. A Prefeitura Municipal de Araruna 
apresentou junto a este Tribunal todos os documentos solicitados para comprovar sem efeito tal 
denuncia assim em face das conclusões o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba jugou sem 
fundamento a denuncia da empresa supracitada e considerou grave prejuízo ao município com a 
paralização do certame, tendo em vista que o objetivo é a aquisição de gêneros alimentícios para 
escolas, creches e programas sociais, diante do exposto fica valido a adjudicação, homologação 
e contrato com a empresa HUMBERTO LIMA DA SILVA – ME, vencedora desta licitação. Outras 
informações poderão ser obtidas no Setor de Licitação da Prefeitura no horário das 08:00 as 14:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado acima, através do número (083) 3373-1010.Email: 
cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 04 de Maio de 2016
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA

PREGOEIRA

CAMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em conse-

qüência ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 00001/2016, para fornecimento 
de material de expediente, conforme especificação do edital e carta proposta e ADJUDICO o seu 
objeto a empresa RONALDO PAIVA NUNES ME – CNPJ Nº 35.588.417/0001-00, com o valor global 
de R$ 20.818,90(Vinte Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Noventa Centavos).

Registre – se.
Publique – se.

PIANCÓ - PB,  05 de Maio de 2016.
Pedro Aureliano da Silva

Presidente da Câmara 

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

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

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 062/2016. Processo nº 036/2016. Pregão Presencial nº 012/2016. Contratante: 

Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através do Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Jackson 
Alvino da Costa - Me. CNPJ: 13.000.398/0001-08. Objeto: Aquisição de marmitas tipo almoço e 
jantar com objetivo de atender as refeições da equipes do SAMU e da Prefeitura Municipal de 
Santa Rita/PB. Valor: R$: 172.800,00 (Cento e setenta e dois mil e oitocentos reais). Vigência: Até 
o final do exercício financeiro de 31/12/2016. Dotação Orçamentária: 02.101-10.302.1611.2059-
3390.30.99.000-3390.39.99.000. Fundamentação legal: Art. 7º, Inciso IV, do Decreto 3.555/2000 e 
Art. 4º, Inciso XXII da Federal nº 10.520/2002. Data da assinatura: 28 de Abril de 2016.

Jacinto Carlos de Melo
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

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

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 063/2016. Processo nº 036/2016. Pregão Presencial nº 012/2016. Contratan-

te: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Contratada: Jackson Alvino da Costa - Me. CNPJ: 
13.000.398/0001-08. Objeto: Aquisição de marmitas tipo almoço e jantar com objetivo de atender 
as refeições da equipes do SAMU e da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. Valor: R$: 48.000,00 
(Quarenta e oito mil reais). Vigência: Até o final do exercício financeiro de 31/12/2016. Dotação 
Orçamentária: 02.060-04.123.2304.2013-3390.30.99.000-3390.39.99.000. Fundamentação legal: 
Art. 7º, Inciso IV, do Decreto 3.555/2000 e Art. 4º, Inciso XXII da Federal nº 10.520/2002. Data da 
assinatura: 28 de Abril de 2016.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação da 
RODOVIA PB-054, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-230/ITABAIANA - PB. Município: - UF: PB.  
Processo: 2016-002679/TEC/LP-2694.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação da ROD. 
PB-090, TRECHO: ENTRONCAMENTO PB-102/AROEIRAS – PB. Município: - UF: PB. Processo: 
2016-002677/TEC/LP-2693.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação da 
RODOVIA PB-082, TRECHO: ITABAIANA/SALGADO DE SÃO FELIX - PB. Município: - UF: PB. 
Processo: 2016-002676/TEC/LP-2692.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação da RODOVIA 
PB-090 TRECHO: INGÁ/ITATUBA – PB. Município: - UF: PB. Processo: 2016-002672/TEC/LP-2689.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Operação da RODOVIA PB-157, 
TRECHO: ENTR. BR-230/OLIVEDOS. Município: - UF: PB. Processo: 2016-002680/TEC/LI-4798.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação da Rodovia 
PB-103, TRECHO: DONA INÊS/ENTRONCAMENTO PB-073 - PB. Município: - UF: PB. Processo: 
2016-002681/TEC/LP-2695.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Pavimentação da PB 100, TRECHO: 
FAGUNDES/QUEIMADAS - PB. Município: - UF: PB. Processo: 2016-002684/TEC/LP-2696.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Sinalização Luminosa da Pista de 
Pouso e Pista de Rolamento do AERÓDROMO DE CAJAZEIRAS. Município: CAJAZEIRAS - UF: 
PB.  Processo: 2016-002682/TEC/LI-4799.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Restauração da ROD. PB - 034, 
TRECHO:ENTR. DA BR – 101/ALHANDRA/CAAPORÃ – PB. Município: - UF: PB. Processo: 
2016-002733/TEC/LP-2703.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Pavimentação da RODOVIA VICINAL, 
TRECHO: CATOLÉ DO ROCHA/DIVISA PB-RN. Município: - UF: PB. Processo: 2016-002732/
TEC/LP-2702.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação 
da RODOVIA PB-073 TRECHO: CAFÉ DO VENTO/SAPÉ – PB. Município: - UF: PB. Processo: 
2016-002730/TEC/LP-2700.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação da RO-
DOVIA PB-400, TRECHO: CAJAZEIRAS/SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – PB. Município: - UF: PB. 
Processo: 2016-002731/TEC/LP-2701.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Pavimentação da RODOVIA VICINAL, 
TRECHO: ITAPOROROCA/CUITÉ DE MAMANGUAPE/ENTR. PB - 073. Município: - UF: PB. 
Processo: 2016-002649/TEC/LP-2685.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Pavimentação da PB 200, TRECHO: 
COXIXOLA/CONGO - PB. Município: - UF: PB. Processo: 2016-002651/TEC/LP-2686.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação da RODO-
VIA PB-073, TRECHO: GUARABIRA/PIRPIRITUBA/BELÉM - PB. Município: - UF: PB.  Processo: 
2016-002657/TEC/LP-2687.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Restauração da Rodovia PB – 
111. TRECHO: TACIMA/ARARUNA/CACIMBA DE DENTRO/PB 105 – PB. Município: - UF: PB. 
Processo: 2016-002659/TEC/LI-4795.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da RODOVIA 
VICINAL, TRECHO: JENIPAPO/PAIDOMINGOS/CAMPINOTE/PUXINANÃ – PB. Município: - UF: 
PB. Processo: 2016-002661/TEC/LP-2688.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação. Para a atividade de: Pavimentação da RODOVIA 
PB-656/654. TRECHO: PEDRA BRANCA / NOVA OLINDA – PB. Município: - UF: PB. Processo: 
2016-002678/TEC/LO-2065.

Didelin comercio Alimenticio ltda, CNPJ 09.082.949/000152, torna público que requereu a SEMAM 
- Secretaria de Meio Ambiente a licença de Operação para Restaurante e similares com musica ao 
vivo, na Av gov. Argemiro de Figueiredo, 3835 no municipio de João Pessoa - Pb

FERNANDES & BRITO LTDA - CNPJ/CPF Nº 09.072.579/0001-72. Torna público que a SUDE-
MA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença de 
Operação nº 977/2016 em João Pessoa, 26 de abril de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIAR. Na(o) – RUA MAESTRO OSVALDO EVARISTO DA COSTA, 
LOT SÃO JOAQUIM – BAIRRO DOS ESTADOS - Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2016-001983/TEC/LO-1869.

GILVAN CELSO CAVALCANTI DE MORAIS SOBRINHO - CNPJ/CPF Nº 097.678.514-53. Torna 
público que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu 
a Licença de Operação nº 931/2016 em João Pessoa, 20 de abril de 2016 - Prazo: 147 dias. Para 
a atividade de: CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR DE SEQUEIRO, IRRIGADA E FERTIRRIGADA. 
Na(o) – COMPLEXO FAZENDÁRIO MIRIRI, ZONA RURAL Município: CAPIM - UF: PB. Processo: 
2016-002377/TEC/LO-1977.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – CNPJ Nº 08.993.917/0001-46 torna público 
que solicitou junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a reno-
vação das Licenças de Instalação relativas a Construção das Cozinhas Comunitárias dos Bairros 
do Pedregal, Jeremias e Catingueira na Cidade de Campina Grande/PB,. Objeto do Contrato de 
execução nº1021/2011 e Contrato de Repasse OGU nº 0274550-37 de 30/12/2008 com prazo de 
vigência até 30/09/2016  - Processos: 2013/4634; 2013/4637 e 2013/4638.

Campina Grande, 04/05/2016

POLIMEXE CONCRETOS CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP – CNPJ/CPF 
Nº 13.683.166/0001-00 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 740/2016 em João Pessoa, 5 de abril de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de Artefatos de Cimento para Uso na Construção 
Civil Na(o) -  DISTRITO INDUSTRIAL - BR 230 - KM 468 Município: SOUSA – UF: PB.  Processo: 
2015-004514/TEC/LO-0290.

ALTINHO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 
01.937.272/0001-85, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1015/2016 em João Pessoa, 28 de abril de 2016 – Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Loteamento residencial com 383 lotes e 24 quadras com área a ser cons-
truída de 20,2ha – Loteamento João Silvino da Fonseca I. Na(o) -  LOTEAMENTO JOÃO SILVINO DA 
FONSECA II, ALTINHO.  Município: ITAPORANGA – UF: PB.  Processo: 2015-007926/TEC/LP-2625.

MAX CLEAR – QUIMICA IND E COM LTDA - CNPJ/CPF Nº 10.463.142/0001-49. Torna público 
que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a 
Licença de Operação nº 873/2016 em João Pessoa, 15 de abril de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: FABRICAÇÃO DE DESINFETANTE DOMISSANITÁRIOS. Na(o) – RUA FRANCISCA 
ALMEIDA - Município: BAYEUX - UF: PB. Processo: 2016-000867/TEC/LO-1619.

PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME - CNPJ/CPF Nº 13.617.541/0001-05. Torna 
público que a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 154/2016 
em João Pessoa, 22 de abril de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: FABRICAÇÃO DE 
ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO. Na(o) – RUA 
PROJETADA 11, LOTE 325, QUADRA 185, DISTRITO INDUSTRIAL - Município: João Pessoa - UF: 
PB. Processo: 2016/300481.

João Pessoa > Paraíba > sexTA-feirA, 6 de maio de 2016Publicidade
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