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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
24o  Mín.

33o  Máx.
18o Mín.

35o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 3,502  (compra) R$ 3,503  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,360  (compra) R$ 3,640  (venda)
EURO   R$ 3,989  (compra) R$ 3,992  (venda)

l Três pessoas são indiciadas por acidente de trem em Santa Rita. Página 6

l Nascentes de rios que abastecem João Pessoa estão degradadas. Página 7

l Inscrições do Enem começam na próxima segunda-feira. Página 13

l Multa para quem se recusa a usar bafômetro chega a R$ 2,9 mil. Página 25

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb Twitter > @uniaogovpb

Dois meses depois da apresentação do requerimento, presidente da Câmara de Vereadores 
da capital decidiu vetar instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito.  PáGIna 4
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Nublado com 
chuvas ocasionais

COQUEIRINHO Governador Ricardo Coutinho realiza hoje o sonho da população 
do Conde e do trade ao inaugurar novo acesso à Praia de Coqueirinho.  PáGIna 24

Liminar do Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva em favor do Treze cancelou a 
semifinal do Paraibano.  PáGIna 17

Andressa Morais já tem índice para 
os Jogos do Rio, mas pretende superar a 
marca pessoal de 64,21m.  PáGIna 20

OBRAS DA LAGOA

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

abanDono Sujeira e equipamentos quebrados fazem parte da rotina de 
quem precisa frequentar os banheiros públicos de João Pessoa.  PáGIna 5

Esportes

Justiça decide suspender 
jogo entre Raposa e CSP

Paraibana quer melhorar 
marca para as Olimpíadas

baixa

baixa

16h09

03h47

2.6m

2.6m

ALTA

ALTA

22h13

09h56

0.0m

0.0m

Portos

Turismo

Medidas vão compen-
sar perdas da correção 
da tabela.  PáGIna 15

Reunião dos pre-
sidentes dos Portos 
do Brasil acontecerá 
na segunda-feira. 
PáGIna 7

Governo anuncia 
mudanças no IR

Cabedelo sedia 
evento nacional

ARRECADAçãO

20Caderno

A crônica ganha 
um novo espaço

Atleta vai conduzir a tocha em João Pessoa no dia 3

Gonzaga Rodrigues volta 
a escrever suas crônicas no 
jornal a União.  PáGIna 21
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Tentação muitas vezes incontrolável, 
o exercício da futurologia política costuma 
queimar a língua de quem se arrisca a prog-
nósticos, sobretudo quando estes não levam 
em conta os fatores aleatórios que, surgindo 
aparentemente do nada, se encarregam de 
desviar o eixo da roda da história e condu-
zem o desfecho dos acontecimentos para si-
tuações incertas e não sabidas. Até o início 
desta semana, por exemplo, quem apostaria 
que o Supremo Tribunal Federal destituiria 
o deputado Eduardo Cunha do posto de pre-
sidente da Câmara dos Deputados? Pois na 
manhã de quinta-feira foi isto o que ocorreu, 
primeiro como decisão monocrática do mi-
nistro Teori Zavascki e, na sequência, pela 
aprovação do plenário da Casa. 

Apesar destas reflexões, não incorre em 
risco mais grave quem, desde agora, proje-
ta todas as dúvidas possíveis em relação ao 
processo de impeachment que está em cur-
so no país. Não há como deixar de se avan-
çar no raciocínio de que esta proposta de 
impedimento da presidente Dilma Rousseff 
não terá, por si só, as mínimas condições de 
reverter o difícil quadro político-econômico 
que o Brasil atravessa. Ao menos em curto 
prazo nada indica que a situação se reverta 
com o afastamento da chefe do Executivo, 
ainda mais quando a opção que se apresen-
ta padece das mesmas “doenças” que tanto 
marcaram a nossa velha política.

Superada a fase da comissão especial, 
o processo contra a presidente segue agora 
para o plenário do Senado Federal. Lá, a po-
lêmica vai continuar: houve ou não crime de 
responsabilidade? A resposta só deverá sair 

em pelo menos 180 dias a partir do recebi-
mento da denúncia, se houver. Mas os prazos 
da recuperação econômica e da retomada da 
normalidade democrática são outros. A clas-
se política deveria compreender que as ur-
gências da população são de outra natureza 
e carecem muito mais de entendimento do 
que de uma insana briga pelo poder.

Não resta dúvida de que a última campa-
nha política presidencial teve, sim, constran-
gedores momentos de baixaria. Mas esse foi 
um pecado político de mão dupla. Lamentá-
vel sob todos os aspectos. Acontece, porém, 
que a disputa eleitoral acabou. As urnas se 
encarregaram de mostrar quem deveria ir 
para o governo e quem para a oposição. Isto 
posto, outra constatação não se pode fazer 
senão a de que o Brasil precisa seguir em 
frente, retomar a sua vida normal e encarar 
os desafios que estão por vir. Do ponto de 
vista da democracia, governo e oposição são 
faces de uma mesma moeda. Proclamados os 
resultados, todos deveriam se obrigar a des-
cer do palanque.

O cidadão comum, que sai de casa para 
o trabalho, ainda de madrugada, e que se 
espreme diariamente nos transportes co-
letivos não merece ficar refém de uma pen-
denga eleitoral sem fim. Até porque na luta 
do rochedo com o mar quem mais sofre é 
o marisco. Ou seja, todos nós. Diálogo, sim. 
Por que não? Fora desse espaço de união na-
cional e comprometimento das forças polí-
ticas em prol de um Brasil melhor, como se 
constata por esses dias, não há exagero em 
que prognosticar que tempos mais difíceis 
se aproximam.

Editorial

 Crônica

 Tempos difíceis
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 Tribuna ou coletor?
E começa a votação, o microfone no meio do salão e toda uma horda 
fora das cadeiras a sufocar o votante em sua manifestação”.

 

Somente no próximo mês, o 
PSB vai decidir quem dispu-
tará a prefeitura de Itabaia-
na, confirma seu presidente 
estadual, Edvaldo Rosas. 
Concorrem à indicação Dr. Lú-
cio Flávio, segundo colocado 
na eleição de prefeito, em 
2012, então pelo PMN, e Ro-
sane Almeida, que se elegeu, 
no mesmo ano, vereadora do 
município – ainda estava no 
PSD. Pesquisa de opinião vai 
apontar o escolhido.

“Ele tem boas condições para 
presidir a Câmara dos De-
putados”. Do senador José 
Maranhão (PMDB), referindo-
-se ao deputado Hugo Motta, 
que é cotado para assumir 
o posto de Eduardo Cunha, 
seu aliado – foi Cunha que o 
indicou para presidir a CPI da 
Petrobras. Há uma disputa 
interna – mas ainda na sur-
dina – pelo cargo no PMDB, 
ante a iminente cassação de 
Cunha pelo Plenário da Casa.

“O segundo turno só saberemos como vai ser 
quando terminar o primeiro”. Do deputado federal 
Wilson Filho, pré-candidato do PTB a prefeito de 
João Pessoa, ao ser indagado se poderia apoiar a 
candidata do PSB, Cida Ramos, na segunda etapa 
das eleições. Admitiu ter ligado para a socialista, 
logo após ela ser anunciada como pré-candidata, 
“para lhe desejar boa sorte”.

BOA SORTE, CIDA

UFPB: “É UM GOLPE PARLAMENTAR”

OLhO NO CARGO

UNInforme

MAU ChEIRO NA SALA

NÃO VAI JUDICIALIzAR

O IMPASSE DA CANDIDATURA DO PMDB

“Eduardo Cunha virou um ‘bode na sala’ 
e precisaram se livrar dele”. Do deputa-
do Anísio Maia (PT), em opinião enviada 
à coluna, em que critica a demora do STF 
em afastar Cunha. “Só agora descobri-
ram que Eduardo Cunha usava seu car-
go para fins escusos. Agora que estão 
prestes a consumar o golpe, Cunha pas-
sou a ser descartável. Justiça que tarda 
é falha e nunca é justa”.

“As possibilidades de judi-
cialização desse trabalho da 
comissão são mínimas”. Do 
senador Raimundo Lira, presi-
dente da comissão especial do 
impeachment, ontem, ao fim 
da votação que aprovou, por 
15 a 5, o relatório do senador 
Antonio Anastasia pela conti-
nuidade do processo. Para Lira, 
os rigores tomados quanto à 
observância das diretrizes do 
STF e do Regimento Interno 
legitimam a decisão.  

A comunidade universitária – compreendendo professores, estudantes e servidores – divulgou car-
ta aberta, ontem, em repúdio ao processo de impeachment: “O processo de impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff, em tramitação no Congresso, padece de um vício originário que o macula de 
forma definitiva: a falta do crime de responsabilidade. Está a sociedade brasileira diante de um golpe 
parlamentar, moderno, sem armas”.

O PMDB de João Pessoa poderá viver um impasse, 
adiante: manter Manoel Júnior como pré-candida-
to a prefeito, substituí-lo por outro nome ou de-
sistir de candidatura própria e coligar-se a outra 
legenda. Esse novo cenário se delineia em face das 
acusações que pesam contra o deputado federal 
na denúncia apresentada ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) pelo procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot. Manoel Júnior teria cometido, de 
acordo com Janot, crimes de corrupção, lavagem 
de dinheiro e formação de quadrilha. Na petição, o procurador diz que o peemedebista integra a 
“Tropa de Cunha” e teria atuado, sob a liderança do presidente afastado da Câmara dos Deputados, 
na venda de requerimentos e emendas parlamentares para beneficiar empreiteiras investigadas 
na Lava Jato e, também, na intimidação aos representantes do Grupo Schahin, com o fito de obter 
vantagens. Se a denúncia for aceita pelo STF, sua pré-candidatura desaba. Em sua defesa, o depu-
tado paraibano argumenta que os requerimentos apresentados dizem respeito “estritamente ao 
seu trabalho parlamentar” e considerou equivocada a denúncia de Janot. Ontem, o senador José 
Maranhão (foto) , presidente estadual do PMDB, disse que Manoel Júnior irá provar sua inocência e 
continuará pré-candidato da legenda. E na hipótese de não ser? Bem, o senador garante que outro 
nome do partido seria alçado a tal condição. O tempo dirá se o deputado vai conseguir chegar in-
cólume até o prazo final de definição de candidaturas – como diz a canção “Dia Branco”, de Geraldo 
Azevedo, cantada por Manoel Júnior no aniversário de Eduardo Cunha: “Se você vier até onde a gente 
chegar...Numa praça na beira do mar”.
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NA PESqUISA  

Ricco Farias
papiroeletronico@gmail.com

Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

A sessão da Câmara, zorra que 
abriu caminho para o impeachment, 
pegou-me derrubado com o fechamen-
to do jornal que vinha me aturando pa-
cientemente há seis anos. 

Em cima de queda, coice. Pois en-
tendi, junto a milhões gerais de bra-
sileiros, de me ligar à Câmara Federal 
excepcionalmente reunida para inter-
romper ou não o mandato popular da 
presidente da República. Um momen-
to grave, sem dúvida. Historicamente 
grave como alguns que eu já havia tes-
temunhado ou acompanhado no servi-
ço dos jornais. 

Recostei-me à poltrona, deixando 
de lado os pontos de vista pessoais (o 
que nunca é fácil), na tentativa de pe-
sar e só pesar a razão ou argumento 
de cada votante. Com a radicalização 
raivosa, o voto nominal dificilmente se 
cingiria ao “sim” ou “não”, prevendo-se 
a repetição do clichê previamente es-
colhido para a incriminação. 

Meu desejo, sinceramente, era ver 
exposto com justa clareza o crime 
de desonra que impedia a sra. Dilma 
Rousseff  de manter-se na suprema-
cia do poder conquistado em eleição 
de ética em nada diferente das que 
historicamente se praticam em nos-
sa República. Alguns  na linha aberta 
por Ademar de Barros, do “rouba mas 
faz”, outros na linha mais discreta, por 
baixo dos panos. A novidade, aos meus 
olhos, é que, pela primeira vez na vida 
real e na dos livros da História se via 
a polícia fora do controle do governo, 

tangendo para o cárcere os poderosos 
de qualquer gênero. A maior obra do 
governo no achar de Sitônio Pinto. 

E vindo à mente lembranças de 
algumas sessões da mesma Câmara, 
cujos gritos patéticos de Afonso Arinos 
e Carlos Lacerda saíam da radiotelegra-
fia para o meu teclado de noticiarista. 
Veio desse discurso de 1954 o “mar de 
lama e de sangue” que ressoou por toda 
a campanha contra o criador da Petro-
brás, da Eletrobras, da Vale do Rio Doce, 
essas coisas que o presidente Fernando 
Henrique achou irrelevante pertencer 
ao patrimônio da nação e privatizou-as 
quase todas, sem incriminação, por mi-
lagre salvando-se o Banco do Brasil es-
vaziado dos seus quadros e a Petrobras 
aberta ao estrangeiro.

E começa a votação, o microfone no 
meio do salão e toda uma horda fora 
das cadeiras a sufocar o votante em sua 
manifestação. Que manifestação? “Pela 
minha mãe” / “Pela minha filha de dois 
anos”/ “Pela minha esposa”, “Pela mi-
nha vó” como se não houvera um argu-
mento de lei a invocar. Um burlesco que 
nem Mino Carta, com toda a sua fama 
fraseológica, conseguiu dar nome. De 
patético a bravata farsesca, de anárqui-
co a coisas piores, sem que os atores, 
em sua grande maioria, percebessem o 
ridículo que desempenharam. 

Aqui na Paraíba é que Martinho 
Moreira Franco, sutilmente, fez escoar 
toda aquela sujeira para o lugar pró-
prio - o coletor – deixando com o leitor 
suspeitar o conteúdo.
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Tribunal de Contas orienta prefeitos 
sobre regras no último ano de mandato
Palestras serão dirigidas a 
prefeitos e presidentes de 
Câmaras de Vereadores

Devem ser redobrados, 
em ano eleitoral, os cuidados 
e precauções para garantir a 
continuidade, regularidade 
e efetividade da prestação 
dos serviços públicos. Por 
isto, na próxima quarta-feira 
(11), prefeitos e presidentes 
de Câmaras de Vereadores, 
serão orientados pelo Tribu-
nal de Contas do Estado da 
Paraíba sobre obrigações no 
último ano de mandato.

As orientações serão 
repassadas, em forma de 
palestras e apresentações 
de cartilhas, no 2º Fórum 
de Prefeitos da Paraíba, que 
acontecerá no Centro Cultu-
ral Ariano Suassuna, do TCE.

“Legislação Eleitoral – 
Restrições e Recomendações 
aos Gestores Paraibanos”, 
será a palestra a ser proferi-
da pelo advogado Raoni La-
cerda Vita, vice-presidente 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil, seccional Paraíba. Em 
seguida, o professor Gustavo 
Rabay Guerra falará sobre 
“Compliance Eleitoral e Pro-
paganda na Internet”.

Serão lançadas, durante 
a programação, duas carti-
lhas de orientação aos gesto-
res. Uma denominada, “Car-
tilha de Orientação sobre 
Controle Interno nos Entes 
Municipais”, será apresenta-

FOTO: Divulgação/TCE-PB

Durante a programação do 2º Fórum de Prefeitos da Paraíba serão lançadas duas cartilhas para orientação dos gestores

da pela manhã durante ex-
posição dos auditores Flávio 
Roberto Gondim e Margildo 
de Lacerda Dantas, ambos da 
equipe do Controle Interno 
do TCE-PB.

E a segunda, intitulada 
“Transição/Final de Mandato 
– Cuidados e Procedimentos”, 
será lançada à tarde, com sua 
apresentação a cargo da au-
ditora Fabiana Lusia Rama-
lho, também dos quadros do 
TCE paraibano.

O presidente do TCE-PB, 

conselheiro Arthur Cunha 
Lima, destaca a importância 
e a oportunidade da temática 
definida para o fórum. “São 
assuntos que se encaixam 
perfeitamente no momento 
e cenário que antecedem um 
processo eleitoral geralmente 
marcado por dúvidas e ques-
tionamentos que as mudanças 
de legislação e a obrigação de 
observar as normas de contro-
le fazem aflorar ainda mais”, 
observou.

Além da abordagem de 

temas vinculados aos cuida-
dos com essas restrições e 
vedações sobre atos políti-
cos e administrativos, haverá 
também palestras relaciona-
das ao fortalecimento e va-
lorização do controle interno 
nas administrações de prefei-
turas e câmaras.

A palestra de abertura, 
às 9h, é sobre o tema “Con-
trole Interno Municipal – 
Identificando Problemas e 
Apontando Soluções”. Será 
proferida pelo auditor de 

contas públicas do TCE, Jose-
dilton Alves Diniz.

Em seguida, às 9h30h, o 
chefe da Controladoria-Geral 
da União – CGU, Gabriel Ara-
gão Wright, e o auditor de Ro-
drigo Paiva, também da CGU, 
falarão sobre “Rede de Con-
trole Interno para o Fortale-
cimento de Entes Municipais”.

O fórum começa às 8h 
com a apresentação do Coral 
do TCE, seguida dos pronun-
ciamentos de boas-vindas 
do presidente da Corte e do 

representante do Conselho 
Regional de Contabilidade da 
Paraíba. O CRC promove dias 
12 e 13, também no Centro 
Cultural Ariano Suassuna e em 
parceira com o TCE-PB, o Sim-
pósio Nacional de Contabilida-
de Aplicada ao Setor Público.

Estandes
Durante o fórum, audito-

res e técnicos do TCE – de sua 
Assessoria Técnica, Ouvidoria 
e Auditoria – estarão em cin-
co estandes, no próprio Cen-
tro Cultural, para responder a 
consultas e questionamentos 
de gestores em último ano de 
mandato sobre precauções e 
restrições nas áreas de licita-
ções, pessoal e obras. Haverá, 
a cargo da Assessoria Técnica 
(Astec), um painel para divul-
gação do novo sistema eletrô-
nico do tribunal.

Mesmo direcionado a 
prefeitos e presidentes de 
Câmaras Municipais, o fó-
rum, que tem acesso gratui-
to, é aberto também à parti-
cipação de outros gestores 
– secretários e dirigentes de 
órgãos municipais –, de pro-
fissionais liberais como ad-
vogados e contadores e, ain-
da, do público interessado na 
temática das palestras.

As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas pela 
internet, no portal do TCE, 
página da Ecosil diretamen-
te neste link: https://www.
doity.com.br/forum-de-pre-
feitos-do-estado-da-paraiba

O Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) registrou 38.036 
atendimentos de segun-
da-feira (2) até a quar-
ta-feira (4), último dia 
de cadastro de eleitores 
para as Eleições Munici-
pais 2016. O presidente 
do TRE-PB, desembarga-
dor José Aurélio da Cruz, 
determinou a expansão 
da quantidade de gui-
chês de atendimento na 
capital, triplicando o po-
tencial, já no interior dei-
xou os plantões a critério 
de cada juiz eleitoral.

Para José Aurélio, o 
cadastramento ocorreu 
como o planejado, sem 
excessos de filas e com 
muita celeridade. “Todas 
as pessoas que procura-
ram a Justiça Eleitoral 
no período receberam 
fichas e foram atendi-
das. Nosso compromis-
so é com o eleitor e nos 
últimos dias estávamos 
comprometidos em fazer 
com que todos exerçam 
a democracia no pleito 
deste ano”, assegurou o 
presidente.

Em João Pessoa, esta 
semana, foram atendi-
dos 4.550 eleitores, con-
siderando o posto avan-
çado na sede do TRE e na 
Central de Atendimento 
ao Eleitor (Cenatel); em 
Campina Grande, segun-
do maior colégio elei-
toral do Estado, 2.394 

pessoas receberam aten-
dimento no mesmo pe-
ríodo.

Para a chefe de car-
tório da 70ª, Alice Mes-
quita Targino Coelho, a 
tarefa de fechar o cadas-
tro é sempre árdua, mas 
muito gratificante no 
final. “A dedicação, o es-
forço e a atenção confe-
ridas aos eleitores parai-
banos nesta finalização 
do cadastro eleitoral, são 
exemplo de um serviço 
público desejado e mere-
cido pela população. É o 
trabalho da Justiça Elei-
toral”, declarou.

Prazo perdido
Se o eleitor não con-

seguiu transferir seu títu-
lo, poderá justificar seu 
voto, no dia das eleições, 
em qualquer seção elei-
toral ou em até 60 dias 
após as eleições.

No caso de segunda 
via de título, o eleitor 
que está fora de seu do-
micílio eleitoral poderá 
requerer, pessoalmen-
te, a segunda via até 3 
de agosto, em qualquer 
Cartório Eleitoral, escla-
recendo se vai recebê-la 
na sua Zona Eleitoral ou 
naquela em que a reque-
reu. Ademais, a segunda 
via poderá ser requerida, 
pessoalmente, até o dia 
22 de setembro de 2016, 
no Cartório Eleitoral 
onde é inscrito o eleitor.

Justiça Eleitoral fez 
38 mil atendimentos

EM APENAS TRÊS DIAS

A Coordenadoria de Re-
gistros e Informações Proces-
suais do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) 
informou nessa quinta-feira 
(5), que a partir da próxima 
segunda-feira (9) o Diário da 
Justiça Eletrônico (DJE) do 
órgão passará a ser disponibi-
lizado a partir das 17h do dia 

em que for assinado, exceto 
nos dias em que, regular ou 
excepcionalmente, a secreta-
ria do tribunal não funcionar 
até este horário, assim sendo, 
o Diário será disponibilizado a 
partir das 13h.

Em razão desta mudança, 
serão disponibilizados dois 
diários na próxima segunda-

feira, dia 9 de maio, o primei-
ro ainda assinado no dia 6 de 
maio, a partir das 9h, e o se-
gundo, a partir das 17h.

A mudança decorre do 
fato de o TRE-PB passar a 
adotar o DJE do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
como etapa preparatória 
para implantação no Proces-

so Judicial Eletrônico (PJe). 
Atualmente, o DJE é disponi-
bilizado a partir das 9h do dia 
seguinte ao da sua assinatura. 
Com a modificação, assim que 
o Diário for assinado eletro-
nicamente, ele já estará dis-
ponibilizado no portal e o dia 
seguinte será considerado o 
da sua publicação.

TRE-PB altera publicação do Diário
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO

O presidente do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba, 
desembargador Marcos Ca-
valcanti de Albuquerque, 
ministrou a aula inaugural 
que marcou a abertura ofi-
cial do Curso a Distância de 
Formação Continuada sobre 
o Novo Código de Proces-
so Civil (Lei nº 13.105/15), 
destinado a 500 servidores 
do TJPB. O evento aconteceu 
na manhã dessa sexta-feira 
(6), na Sala de Sessões do 
Tribunal Pleno, no Anexo do 
Tribunal de Justiça, Centro 
de João Pessoa.

Também compuseram 
a mesa dos trabalhos, o vi-
ce-presidente do Tribunal, 
desembargador José Ricardo 
Porto, o corregedor-geral de 
Justiça, desembargador Arnó-
bio Alves Teodósio, e a pró-rei-
tora de Ensino Médio e Téc-
nico e Educação a Distância 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), professora 
Eliane de Moura Silva.

O curso é fruto de uma 
parceria firmada entre o 
TJPB e a UEPB, no sentido de 

TJPB abre curso para servidores
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Aula inaugural foi ministrada pelo presidente Marcos Cavalcanti

fortalecer a disseminação do 
conhecimento no âmbito do 
Poder Judiciário Estadual.

Segundo o presidente 
do TJPB, a preocupação da 
parceria entre o Tribunal e a 
UEPB é de repassar informa-
ções adequadas e tirar dúvi-
das sobre o novo CPC, “que 
trouxe muitas inovações para 
todo o Direito Processual 
brasileiro, já que é muito di-
fícil interpretar uma lei nova, 
principalmente quando essa 
lei compõe um Código. En-
tão, é um bojo jurídico muito 

complexo e é preciso treinar, 
não só a magistratura, como 
também os servidores”, disse 
Marcos Cavalcanti.

O magistrado lembrou 
que nesta semana, no Fórum 
Cível da Capital, aconteceu 
outro curso sobre o novo Có-
digo de Processo Civil, sendo 
presencial.

A pró-reitora de Ensino 
Médio Técnico e Educação 
a Distância da Universidade 
Estadual da Paraíba, Eliane 
de Moura, lembrou que a par-
ceria com o Tribunal de Jus-

tiça é um fato consolidado e 
que vem dando muito certo. 
A professora Eliane de Mou-
ra lembrou, por outro lado, 
que o curso para a turma de 
servidores do TJ acontece no 
jubileu de 50 anos da UEPB.

“Esse convênio com o 
Tribunal já existe e está bem 
consolidado. Agora, essa dis-
cussão sobre o novo Código 
é muito interessante para 
todas as partes envolvidas. 
Para nós, é um grande prazer 
trabalharmos em conjunto 
com o Judiciário, em uma 
ação referendada pela socie-
dade”, afirmou a acadêmica.

O Curso a Distância de 
Formação Continuada sobre 
o Novo Código de Processo 
Civil é dividido em três mó-
dulos. O professor de Direito 
Processual Civel e Processual 
do Trabalho, da UEPB, Sérgio 
Cabral dos Reis, vai minis-
trar quatro temas dentro do 
primeiro módulo. De acordo 
com o professor, todos os te-
mas trazidos para os servido-
res do Poder Judiciário esta-
dual são muito importantes.

FOTO: Divulgação/TJPB
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Políticas

Durval enfrenta polêmica e indefere 
pedido para instaurar CPI da Lagoa
Vereadores protocolaram 
pedido para investigação 
há quase dois meses

O presidente da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP), vereador Durval Fer-
reira (PP), anunciou, nessa 
sexta-feira (6), o resultado da 
avaliação do pedido de instau-
ração de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
para investigar possíveis irre-
gularidades e desvio de ver-
bas públicas praticados pela 
atual Gestão Municipal nas 
obras de revitalização do Par-
que Solon de Lucena, a Lagoa. 
A solicitação de investigação 
foi requerida em 8 de março 

pelo vereador Raoni Mendes 
(DEM) e subscrita por outros 
nove parlamentares.

Após um estudo mi-
nucioso do Requerimento 
de instauração de CPI nº 
001/2016, a Procuradoria 
da Casa opinou pelo inde-
ferimento do pedido, em 
virtude da inobservância 
de requisitos previstos na 
Constituição Federal e no 
Regimento Interno da CMJP. 

“O requerimento para 
instalação de uma CPI deve 
preencher cumulativamente 
os seguintes requisitos cons-
titucionais e regimentais: 
ser subscrito por, no míni-
mo, um terço dos membros 
da Câmara Municipal; indi-

car um fato determinado a 
ser investigado; indicar a sua 
finalidade; indicar o prazo 
de funcionamento; indicar 
o número de membros que 
deverão compor a comissão”, 
diz o parecer.

Ao final, a Procuradoria 
concluiu que o Requerimen-
to não preenche todos os 
requisitos constitucionais 
e regimentais, pois não foi 
indicado o prazo de funcio-
namento e também não foi 
indicado o número de mem-
bros que deveriam integrar 
a Comissão, opinando pelo 
indeferimento do pedido.

Conforme prevê o Re-
gimento Interno da Casa, 
antes de determinar a lavra-

tura do ato constitutivo de 
CPI, o presidente do Poder 
Legislativo deve verificar se 
o requerimento atende aos 
requisitos constitucionais e 
regimentais. Somente com 
a observância desses requi-
sitos é que o requerimento 
deverá passar pelo crivo do 
presidente.

Seguindo a orientação 
da Procuradoria da Casa, o 
presidente Durval Ferreira 
decidiu pelo indeferimento 
e arquivamento da CPI. “Pelo 
não atendimento a dois re-
quisitos, decido pelo indefe-
rimento e arquivamento do 
Requerimento de instaura-
ção de CPI nº 01/2016”, de-
liberou o presidente. Presidente da Câmara, Durval Ferreira seguiu a Procuradoria

Foto: Divulgação/CMJP

“Respeito a presidência 
da CMJP em sua decisão. No 
entanto, vamos anexar ao 
pedido de CPI um mandado 
de segurança, expedido pela 
Justiça, em 28 de março deste 
ano. Tenho absoluta certeza 
de que, pelo viés da Justiça, a 
CPI será instaurada. Destaco 
que, se eu tivesse indicado o 
prazo de funcionamento da 
CPI, ele já teria sido explo-
rado, pois dei entrada com o 
pedido há 60 dias. Observo 
que houve desvio nas obras 
da Lagoa sim. Daí, é eleito-
reiro usar os argumentos do 
relatório da CGU, mas não o 
é quando se adia a entrega 
de uma obra para um ano 
de eleição?”, contestou Rao-
ni Mendes, autor do pedido 
para instalação da CPI. 

Outros parlamentares 
apontaram que a proposta 
para investigar obras no Par-
que Solon de Lucena teve ví-
cio de formalidade e pode ter 
fim eleitoreiro. O vereador 
Helton Renê (PC do B), que 
também é jurista, explicou 
que houve vício de formali-
dade no requerimento que 
solicitou a instauração da 
CPI da Lagoa. “Isso impossi-
bilitou o prosseguimento do 
processo, ao não comprovar 
todos os critérios exigidos 
pelo Regimento Interno da 
CMJP para se instalar a inves-
tigação”, comentou.

Para Benilton Lucena 
(PSD), diversas questões re-
ferentes ao pedido de insta-
lação da CPI da Lagoa já fo-
ram esclarecidas. 

Mandado de segurança

Raoni diz respeitar decisão do presidente, mas não vai desistir

O líder do PSB na Câ-
mara Municipal de Campi-
na Grande, vereador Murilo 
Galdino, usou a tribuna da 
Casa de Félix Araújo para 
denunciar uma situação 
que pode colocar em risco 
o futuro do Instituto de Pre-
vidência do Servidor Muni-
cipal (Ipsem). No final de 
março, a Prefeitura de Cam-
pina Grande renegociou 
duas dívidas com o institu-
to no valor de quase R$ 19 
milhões, divididos em 60 
parcelas de aproximada-
mente R$ 400 mil mensais.

A dívida é referente a 
contribuição patronal dos 
funcionários do Ipsem, com 
quem está em atraso desde 
o ano passado.

De acordo com Muri-
lo Galdino, por causa das 
dívidas a saúde do Ipsem 
pode estar afetada. “Quan-

Vereador denuncia risco 
aos servidores da PMCG

DÍVIDA CoM o IPSEM

Murilo Galdino teme pelo Ipsem

do me deparei com as duas 
confissões de culpa fiquei 
assustado com a situação e 
temo pelo que pode aconte-
cer com o instituto. O ano 
passado, a Prefeitura não 
fez nenhum pagamento e 
iria ficar sem as certidões 
necessárias ao recebimen-
to de recursos federais, por 
isso teve de fazer a renego-
ciação”, explicou.

Foto: Divulgação/CMCG

Foto: Olenildo Nascimento/CMJP
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População reclama do 
abandono dos banheiros 
públicos da capital

Banheiros públicos abandonados
sujos e insuficientes

Janielle Ventura
Especial para A União

fotos: Evandro Pereira

A falta de banheiros pú-
blicos ou da conservação dos 
poucos que existem em João 
Pessoa são algumas das recla-
mações da população quando 
precisa utilizar esses espaços. 
Denúncias revelam que por 
vezes faltam produtos de lim-
peza para a higienização, que 
em alguns banheiros são en-
contrados dejetos pelo chão, 
além de estrutura rachada e 
vasos quebrados. Já na orla, 
a falta de banheiros públicos 
faz com que a população uti-
lize o mar, poluindo o meio 
ambiente.

Um integrante da equipe 
de limpeza da Emlur, que não 
quis se identificar e cuida de 
um dos banheiros do Merca-
do Central, reclama que ten-
ta manter o ambiente limpo, 
mas que a falta de produtos 
dificulta o serviço. “Depois 
da reforma esqueceram de 
manter as coisas organizadas. 
A administração sabe que há 
vasos quebrados, teto racha-
do, materiais faltando, mas 
ninguém faz nada. Compra-
mos o material de limpeza 
com nosso dinheiro”, afirmou 
indignado com a situação.

Para a estudante Thalyene 
Lopes, os banheiros existen-
tes não são suficientes para 
a população. Ela diz que por 
diversas vezes já sentiu von-
tade de ir ao banheiro e desis-
tiu quando se deparou com 
o descaso. No Terminal de 
Integração do Varadouro, ela 
diz não ter coragem de usar 

com medo de pegar doenças, 
devido a falta de higiene. Em 
outros locais como Centro 
e orla, a estudante lamenta 
o fato da população não ter 
mais opções e acabar utili-
zando espaço público como 
banheiro.

Mercado Central
Em entrevista para o jor-

nal A União, o responsável 
pela manutenção do Mercado 
Central, Rubens Ferreira, diz 
que no local podem ser en-
contrados quatro banheiros 
e reconhece que a quantidade 
não é suficiente para o fluxo 
intenso de pessoas. Segundo 
ele, em uma futura reforma 
de um dos galpões, haverá a 
implantação de mais dois ou 
três banheiros.

Rubens Ferreira explicou 
que uma equipe da Secreta-
ria de Desenvolvimento Ur-
bano faz visitas e avaliações 
no mercado semanalmente 
para reparar pequenos da-
nos. Na parte de limpeza, ele 
garante que os banheiros são 
mantidos limpos e que os ma-
teriais de limpeza são distri-
buídos de oito em oito dias. 
Mas também reconhece que 
uma reforma se faz necessá-
ria e que por vezes o material 
distribuído não é suficiente, 
fazendo com que os funcioná-
rios comprem com dinheiro 
do próprio bolso.

Sedurb
A Secretaria de Serviços 

Urbanos foi procurada pela 
equipe de reportagem do jor-
nal A União para responder 
sobre a manutenção e futuros 
projetos de implantação de no-
vos banheiros, mas não obteve 
resposta até a tarde de ontem.

Nos banheiros do Viaduto Damásio Franca, no Centro, a má conservação é visível: sujeira por todos os lados, rachaduras e infiltrações

No Mercado Central, faltam produtos para a higienização dos banheiros e sobram equipamentos quebrados e sem manutenção

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio do Cen-
tro de Referência para Banco 
de Leite Humano Anita Cabral, 
promoverá, no período de 16 
a 20 deste mês, a IV Semana 
Estadual de Doação de Leite 
Materno, com diversas ativi-
dades envolvendo estudantes 
universitários, profissionais 
de saúde de faculdades priva-
das, doadoras e mães de bebês 
internos receptores de leite. O 
evento terá como principal 
objetivo estimular e salientar 
a importância da doação.

“A Semana de Doação de 
Leite Materno é muito impor-
tante, porque é uma conquista 
do nosso governo. Há quatro 
anos celebramos com esta mo-
bilização e, assim, a sociedade 
se sensibiliza, e, consequente-
mente, mais doadoras se ca-
dastram no nosso programa”, 
comentou a diretora do Banco 
de Leite Humano Anita Cabral, 
Thaíse Ribeiro.

De acordo com a progra-
mação, no próximo dia 16, às  
6h, no Busto de Tamandaré, o 
evento será aberto com pan-
fletagem, informações sobre 
doações de leite e de vidros e 
ainda serão oferecidos servi-
ços de verificação de pressão, 
teste de glicemia, orientações 
nutricionais, entre outros. 

Nos dias 17 e 18, serão 
realizadas atividades com os 

estudantes das Faculdades 
FPB (Faculdade Internacional 
da Paraíba); Facene (Faculda-
de de Enfermagem Nova Es-
perança) e FCM (Faculdade de 
Ciências Médicas da Paraíba). 
Na quinta-feira (19), serão pro-
movidas atividades internas na 
Maternidade Frei Damião, em 
Cruz das Armas, na capital. A 
programação da IV Semana Es-
tadual de Doação do Leite Ma-
terno será encerrada no Banco 
de Leite, na sexta-feira (20). 

A Paraíba conta com seis 
bancos de leite humano e 22 
postos de coleta, estrategica-
mente, implantados nas regiões 
do Estado. Para o suporte téc-
nico e coordenação geral, os 
bancos contam com o Centro 
Estadual de Referência para 
Bancos de Leite Humano Ani-
ta Cabral, em João Pessoa, ane-
xo à Maternidade Frei Damião, 
que contribui para o fortaleci-
mento e incentivo à prática da 
amamentação. 

Toda mulher saudável 
que tem excesso de produção 
láctea pode ser doadora e aju-
dar a salvar a vida de centenas 
de crianças prematuras. Basta 
entrar em contato com o Ban-
co de Leite Humano Anita Ca-
bral pelo telefone 3215-6047 
e esperar que uma equipe do 
banco entregue o kit de doa-
ção (vidros, máscara e touca) 
em domicílio.

Evento estadual discute 
doação de leite materno

incentiVo

Com o objetivo de fazer uma 
avaliação das ações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti – mosqui-
to transmissor da dengue, chikun-
gunya e zika – a Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), participou, na 
manhã de ontem, de uma webcon-
ferência com a equipe da Sala de 
Situação Nacional (Ministério da 
Saúde – Brasília).

Na reunião, que aconteceu 
no auditório do Hemocentro da 
Paraíba, foram repassadas reco-
mendações e direcionamentos 
adequados às diretrizes nacionais 
no que diz respeito ao combate 
ao mosquito e estudo dos agravos 
causados por ele.

O encontro acontece todas as 
sextas-feiras e, desta vez, partici-
param técnicos da Sala de Situação 
Estadual, representantes da Gerên-
cia Operacional de Vigilância Am-
biental, da 1ª Gerência Regional de 

Saúde, juntamente com represen-
tante da Secretaria Estadual de De-
senvolvimento Humano. Por vídeo, 
participaram ainda representantes 
do Rio Grande do Norte, Ceará, 
Maranhão, Sergipe e Piauí.

Tocha olímpica dará visibilida-
de – Entre os principais pontos de 
pauta, a passagem da tocha olímpi-
ca por sete municípios paraibanos 
entrou em discussão. No dia 2 de ju-
nho, a tocha passará por Pedras de 
Fogo, Itabaiana e Campina Grande. 
Já no dia 3, ela estará em Guarabi-
ra, Sapé e João Pessoa. No dia 4 de 
junho estará em Mamanguape. 

“Durante a passagem da tocha 
olímpica serão organizadas ações 
de combate ao mosquito, aprovei-
tando a grande quantidade de pes-
soas que participarão do evento. A 
SES dará todo o suporte necessário 
aos municípios para o reforço das 
atividades – incentivando os cha-

mados “faxinaços” para o combate 
aos focos e, se necessário, a libe-
ração de carros fumacê e o uso da 
bomba costal”, informou o gerente 
operacional de vigilância ambien-
tal, Geraldo Moreira.

A assistente social da Secreta-
ria de Desenvolvimento Humano, 
Rosângela Assunção, ressaltou a 
importância da Sala de Situação Es-
tadual. “Esse monitoramento das 
visitas domiciliares com os agentes 
de saúde é fundamental e deve ser 
intensificado com qualidade. O en-
frentamento ao mosquito e, con-
sequentemente, aos agravos que 
ele traz, abre uma discussão maior 
para políticas do meio ambiente, 
de educação, da questão da água. 
Essas reuniões seguem para o ali-
nhamento entre a Sala Nacional e 
a Estadual, para darmos um me-
lhor direcionamento às ações de 
combate ao Aedes”, disse.

Estado e MS fazem balanço de ações
coMBAte Ao AeDes AeGYPti

Quarto ciclo de visitas é encerrado até 30 de junho
Os ciclos de visitas são plane-

jados, ininterruptamente, de for-
ma que a totalidade dos imóveis 
seja inspecionada de acordo com 
um seguinte cronograma estabe-
lecido. O primeiro ciclo foi concluí-
do em 29 de fevereiro; o segundo, 
em 31 de março; o terceiro, em 30 
de abril e o quarto ciclo será en-
cerrado até 30 de junho.

Aedes na Mira
As denúncias podem ser regis-

tradas na Sala de Situação através 
do Aedes na Mira, aplicativo de-
senvolvido por meio de uma par-
ceria entre a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) e a Companhia de 
Processamento de Dados da Paraí-
ba (Codata), para celulares e ou-
tros dispositivos móveis.

Além do Aedes na Mira, as 
denúncias podem ser feitas pela 
central telefônica (083 3218-7455 
ou 0800 083 1341) e via WhatsApp 
(083 98822-8080). Para facilitar o 
processo, as pessoas podem enca-
minhar fotos para que a equipe 
da SES analise a demanda e as 
providências sejam tomadas rapi-
damente.
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Detran afasta servidores por 
fraude na folha de pagamento

O superintendente do 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB), Aristeu 
Chaves, determinou o afasta-
mento de dois servidores lo-
tados na Divisão de Recursos 
Humanos do órgão, por envol-
vimento em fraude. Eles eram 
responsáveis pela elaboração 
da folha de pagamento da 
autarquia e seguiam desvian-
do dinheiro para suas contas 
pessoais desde 2010.

Além do afastamento 
imediato dos envolvidos, 
o superintendente Aristeu 
Chaves determinou a ins-
tauração de Procedimento 
Administrativo Disciplinar, 
realização de auditoria nas 
folhas de pagamento e en-
caminhamento dos docu-
mentos para a Secretaria de 
Segurança e Defesa Social, 

solicitando a instauração de 
Inquérito Policial para apura-
ção dos fatos na esfera penal.

De acordo com as inves-
tigações preliminares reali-
zadas pela Superintendência, 
por meio da Corregedoria do 
Detran da Paraíba, estima-se 
que o prejuízo aos cofres pú-
blicos já soma quase R$ 4 mi-
lhões, levando em considera-
ção as oitivas dos envolvidos, 
que confessaram o desvio 
desde 2010, numa média de 
R$ 50 a R$ 60 mil por mês.

Modus operandi
Os dois envolvidos cre-

ditavam valores indevidos 
em suas contas-correntes, 
falseando pagamentos de 
verbas como se fossem férias 
e abonos previdenciários. 
Nas suas folhas de pagamen-
to eram registrados valores 
aparentemente corretos, mas 
os créditos enviados ao ban-
co eram muito superiores 
aos seus salários.

A Polícia Civil da Paraíba deci-
diu que três pessoas serão indicia-
das no inquérito que apura a coli-
são entre um trem e um ônibus no 
dia 29 de fevereiro deste ano, em 
Santa Rita, Região Metropolitana 
de João Pessoa. 

De acordo com as investiga-
ções da 6ª Delegacia Distrital e 
também com base em perícias do 
Instituto de Polícia Científica (IPC), 
o motorista do veículo, João Batis-
ta da Silva, e os maquinistas Ismael 
Alves Campos e Sílvio Veríssimo da 
Silva, foram considerados respon-
sáveis pela morte de cinco pessoas 
e ainda por lesões provocadas em 
outros passageiros durante o aci-
dente, que aconteceu na passagem 
de nível do bairro de Várzea Nova. 

O resultado do trabalho de 
investigação criminal foi apresen-
tado na manhã de ontem na Cen-
tral de Polícia Civil, no bairro do 
Geisel. “A Polícia Judiciária reali-
zou seu trabalho de apuração da 

conduta criminal e decidimos pelo 
indiciamento dessas três pessoas. 
O motorista vai responder pelos 
crimes previstos no artigo 302, pa-
rágrafo 1º, incisos I e IV e artigo 
303 do Código de Trânsito Brasi-
leiro (Lei 9.503/97), referentes a 
homicídio e lesão corporal culposa 
na direção de veículo automotor. 
Já os maquinistas serão indiciados 
no artigo 121, parágrafos 3º e 4º, 
e artigo 129, parágrafos 1º e 4º, 
do Código Penal”, explicou o de-
legado Everaldo Medeiros, titular 
da 5ª Delegacia Seccional. 

O setor de Engenharia Foren-
se do IPC apurou que a distância 
da visão do maquinista em relação 
ao ônibus foi de 83 metros. “Nes-
sas condições, se estivesse sendo 
respeitada a velocidade regula-
mentar, que é de 25 km/hora na 
via férrea e de 15 km/hora naque-
la faixa específica, de passagem 
de nível, seria possível evitar o aci-
dente e frear a tempo. Contudo, 

além da velocidade estar acima do 
permitido, a 42 km/hora, ou seja 
68% a mais, o trem ainda estava 
com o velocímetro quebrado e o 
sistema de freio comprometido. O 
ônibus não obedeceu as regras de 
sinalização, que são bastante pre-
cárias na localidade. Assim, houve 
omissão na implementação, orga-
nização e fiscalização do trânsito, 
aquém do necessário, e que é de 
competência concorrente do mu-
nicípio em concorrência e da Com-
panhia Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU)”, revelou o perito criminal 
Lúcio Flávio Arruda de Almeida. 

O inquérito deve ser remetido 
ao Poder Judiciário nos próximos 
dias. Com base nas investigações, 
o Ministério Público pode respon-
sabilizar a Prefeitura de Santa Rita 
em relação à organização do trân-
sito no município e a CBTU devido 
ao fato do velocímetro do trem 
estar quebrado, assim como os 
freios não estarem funcionando.

Três pessoas são indiciadas
colisão entre ônibus e trem em santa rita

Foto: Edvaldo Malaquias

O resultado do trabalho de investigação criminal foi apresentado na manhã de ontem na Central de Polícia Civil, no Geisel

A Polícia Civil da Pa-
raíba, por meio do trabalho 
investigativo de equipes da 
Delegacia Municipal do Con-
de, no Litoral Sul do Estado, 
efetuou, na manhã de ontem, 
a prisão preventiva de Ronal-
do Araújo Bulcão, 47 anos, 
suspeito de praticar estupro 
contra as próprias filhas, de 
cinco e 12 anos de idade.  

De acordo com o de-
legado Luiz Eduardo Mon-
tenegro, a polícia começou 
uma investigação minuciosa, 
ouvindo familiares, parentes 
e profissionais do Conselho 
Tutelar, que foi responsável 
por denunciar os abusos con-
tra a criança e a adolescente. 
“Com uma investigação efeti-
va sobre o caso, a equipe da 
delegacia obteve elementos 
suficientes para a prisão de 
Ronaldo, que aconteceu em 
um canteiro de obras, onde 
ele fazia bicos, na Praia de 

Camboinha, em Cabedelo”, 
revelou.

Ainda segundo a auto-
ridade policial, Ronaldo cos-
tumava praticar atos libidi-
nosos com a filha mais velha 
desde os quatro anos de ida-
de. “Hoje, com 12 anos, a me-
nina foi morar com uma tia. 
Mesmo assim, sempre que a 
encontrava ele voltava a abu-
sá-la. O suspeito ainda indu-
zia o filho mais velho, que 
atualmente tem 18 anos e é 
portador de HIV, a praticar 
tais atos com a irmã de cinco 
anos”, afirmou Montenegro.

O preso foi encaminha-
do à Cadeia Pública de Alhan-
dra, pelo crime de estupro de 
vulnerável e aguardará de-
cisão judicial. Já o filho dele 
vai responder de acordo com 
o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, pelo fato de ser 
adolescente quando praticou 
o crime contra a irmã.

Denunciado por estupro 
de filhas de 5 e 12 anos

na caDeia

A Polícia Civil da Paraí-
ba prendeu, na madrugada 
de ontem, Vanilson Pereira 
da Silva, 27 anos, acusado de 
envolvimento na explosão da 
agência do Banco do Brasil de 
Umbuzeiro. A ação foi realiza-
da por equipes da Delegacia 
de Crimes contra o Patrimô-
nio (Roubos e Furtos) e Nú-
cleo de Repressão a Entorpe-
centes, de Campina Grande. 

O delegado Cristiano 
Santana explicou que a polí-
cia recebeu uma informação 
sobre movimentação suspei-
ta na divisa de Umbuzeiro 
e Alcantil. “A área é de Zona 
Rural e de difícil acesso. Nas 
proximidades, encontramos 
um veículo e, ao abordá-lo, 
encontramos notas de R$ 50 
e R$ 100, sujas de tinta, ca-
racterística do dispositivo 
antifurto dos bancos, e ainda 

cédulas molhadas, o que indi-
ca que foram lavadas. Ainda 
foram apreendidas uma arma 
de fogo e uma motocicleta. 
Além disso, acreditamos que 
uma das casas próxima ao 
lugar onde o veículo estava, 
servia de apoio para o bando”, 
afirmou a autoridade policial. 
O preso já responde processo 
pela prática de outra explo-
são a banco no ano passado.

A polícia continua em 
diligências a fim de identifi-
car e prender outros homens 
envolvidos na ação crimino-
sa contra a agência bancária. 
Informações sobre a locali-
zação dos criminosos podem 
ser repassadas por meio do 
197 – Disque Denúncia da 
Secretaria da Segurança e da 
Defesa Social. A ligação é gra-
tuita e o sigilo da identidade 
do denunciante é garantido.

Suspeito de explodir 
agência do BB é preso

em umbuZeiro

Policiais civis da De-
legacia de Defraudações e 
Falsificações (DDF) da ca-
pital prenderam, no início 
da noite de quinta-feira 
(5), o médico oftalmolo-
gista Fabio Vicente Sobral 
Silva, 45 anos, natural da 
cidade de Patos, no Sertão 
paraibano. O médico é sus-
peito de praticar fraudes 
relacionadas à emissão de 
identidades falsas e aber-
turas de contas-correntes 
usando documentos falsos.

De acordo com as in-
vestigações, o suspeito te-
ria praticado mais de R$ 2 
milhões em fraudes no Es-
tado do Rio Grande do Nor-
te, abrindo contas e usando 
documentos falsos. Ele já 
teria sido preso em 2009 
com a mãe, Maria Martha 

Sobral, por esta prática cri-
minosa.  O pai de Fabio, que 
também é médico oftalmo-
logista, Amaury Vicente da 
Silva, também responde 
a processo por homicídio 
praticado na cidade de Pa-
tos, foi condenado, mas 
responde pelo crime em li-
berdade.

Fabio atua como mé-
dico oftalmologista há vá-
rios anos. “Existem infor-
mações de que o suspeito 
não seria habilitado para 
exercer a Medicina e que 
teria obtido o diploma e os 
registros no Conselho Re-
gional de Medicina de ma-
neira fraudulenta. Por este 
motivo a Delegacia de De-
fraudações e Falsificações 
vai prosseguir as investi-
gações para apurar todas 

as informações e descobrir 
se ele estava atuando como 
médico sem ter licença 
para exercer a profissão”, 
falou o delegado da DDF e 
responsável pelas investi-
gações, Lucas Sá.

Um levantamento rea-
lizado junto à Justiça reve-
lou que o médico responde 
a processos criminais por 
estelionato nos estados do 
Rio Grande do Norte, Goiás, 
Distrito Federal e na Paraí-
ba. Agora ele foi autuado 
em flagrante por estelio-
nato e falsidade ideológica. 
Como tem curso superior, 
o médico foi encaminhado 
ontem, depois da audiên-
cia de custódia, para o 5º 
Batalhão da Polícia Militar, 
onde vai cumprir a prisão 
preventiva.  

PC prende médico acusado 
de estelionato em João Pessoa  

mais De r$ 2 milHÕes em FrauDes
Policiais recuperam 
dinheiro roubado

Policiais militares do 
11º Batalhão conseguiram 
deter, na noite de quinta-
feira (5), dois homens que 
haviam assaltado estabe-
lecimentos comerciais e 
uma residência no municí-
pio de Monteiro, no Cariri.

A PM recebeu a in-
formação de que dois 
homens armados, em 
uma moto, assaltaram 
dois mercadinhos, inva-
dindo também uma casa. 
Eles teriam roubado uma 
quantia em dinheiro e 
trancado os moradores 
dentro da residência.

Chegando ao local, a 
polícia se deparou com os 
suspeitos e iniciou a perse-
guição. Eles atiraram con-
tra os policiais, que revida-
ram e conseguiram deter 
os dois. Com eles foram 
apreendidos dois revólve-
res e o dinheiro roubado.

Segundo investigações, o 
prejuízo aos cofres públicos 
já soma quase R$ 4 milhões
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Flexibilização da lei dos portos 
será tema de encontro na Paraíba
Plano de modernização e a 
guarda alfandegária estão 
entre os assuntos em pauta

O Porto de Cabedelo 
sedia nesta segunda-fei-
ra (9), a partir das 17h, 
reunião com os presiden-
tes dos Portos Delegados 
do Brasil. Na pauta, está a 
flexibilização da atual lei 
dos portos. “É preciso dar 
maior celeridade nas licita-
ções das áreas portuárias, 
permitindo investimento do 
setor privado e aumentando 
a movimentação e fatura-
mento dos portos”, defende 
a diretora-presidente da 
Companhia Docas da Paraí-
ba, Gilmara Temóteo, que 
organiza o encontro.

A questão alfandegária 
tem sido um dos principais 
temas abordados nas reu-
niões envolvendo todas as 
autoridades portuárias do 
País. Grupos de trabalho 
foram criados com objeti-
vo de tratar de pauta co-
mum, a exemplo do plano 
de modernização e guarda 
portuária. Um dos resul-
tados dessas reuniões de 
trabalho é o projeto para 
implantação de um plano 
nacional de modernização 
dos portos.

Os portos delegados 
são os de Cabedelo, Suape, 
Imbituba, São Francisco do 
Sul, Itaqui, Recife, São Sa-
bastião, Paranaguá, Pelotas, 

Rio Grande, Porto Velho, 
Itajaí, Macapá e o porto de 
Porto Alegre. As reuniões 
de trabalho são mensais e 

os encontros já foram reali-
zados em Brasília, Pernam-
buco, Santos, Porto de Pa-
ranaguá e agora acontecerá 

no Porto de Cabedelo.
No Porto de Cabede-

lo será implantada sina-
lização náutica; o projeto 

de aumento da dragagem 
para 11 metros; além da 
definição de áreas do por-
to que têm potencial para 

investimentos e a reestru-
turação do berço 101, área 
onde atracam os navios 
petroleiros.

O evento, organizado pela Companhia Docas da Paraíba, vai acontecer no Porto de Cabedelo na próxima segunda-feira, com a presença de autoridades portuárias do País

Foto: José Marques

Técnicos ambientais 
da Prefeitura de Pedras 
de Fogo e da Empresa 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater) 
– que compõem a Gestão 
Unificada do Estado com 
Instituto de Terras e Pla-
nejamento Agrícola do 
Estado (Interpa) e Empre-
sa Estadual de Pesquisa 
Agropecuária da Paraíba 
(Emepa) - estão realizan-
do o diagnóstico de mais 
de 70 nascentes dos Rios 
Gramame e Abiaí, locali-
zadas naquele município.

A ação de georrefe-
renciamento, acompanha-
da pelo Ministério Público 
Federal na Paraíba (MPF/
PB) e Ministério Públi-
co Estadual da Paraíba 
(MPPB), decorre de re-
união realizada no dia 
5 de abril, em Pedras de 
Fogo. Na oportunidade, 
foram discutidas propos-
tas de parcerias entre 
órgãos técnicos e ações 
para preservação. Os dois 
rios são responsáveis por 
abastecer a Grande João 
Pessoa.

De acordo com o 
presidente da Gestão 
Unificada (Emater/Inter-
pa/Emepa), Nivaldo Ma-
galhães, todas as nascen-
tes que já passaram pelo 
georreferenciamento 
encontram-se em preo-
cupante estado de de-
gradação. “As ações já 
estão acontecendo em 
Pedras de Fogo, em con-

formidade com o que 
foi definido no encontro 
de abril. As ações de to-
dos os órgãos são provi-
dências necessárias para 
minimizar a degradação 
das nascentes”, declarou.

O diagnóstico e mo-
nitoramento ambiental 
da bacia do Rio Grama-
me faz parte de uma 
das atividades do Fórum 
Permanente de Proteção 
do Gramame, lançado 
em novembro de 2015, 
que tem como principais 
objetivos identificar o 
uso e ocupação do solo 
às margens dos rios, os 
principais fragmentos de 
Mata Atlântica existen-
tes na área, bem como as 
áreas de preservação per-
manente que precisam 
de restauração, incluindo 
margens, riachos, nascen-
tes e aguados.

Além da Emater, 
compõem o Fórum Per-
manente de Proteção 
do Gramame, MPF/PB e 
MPPB, Ministério Público 
do Trabalho (MPT), Se-
mam, Superintendência 
de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), Ins-
tituto Brasileiro do Meio 
Ambiente (Ibama), Cage-
pa, UFPB, Associação dos 
Plantadores de Cana da 
Paraíba (Asplan), Rumos 
Empreendimentos Am-
bientais, Fundação Par-
que Tecnológico, Agro 
Industrial, Coteminas e 
Cotel.

Nascentes estão em 
estado de degradação

RIoS GRAMAME E ABIAÍ

A 3ª edição do Festival 
Sabores e Saberes da Costa 
do Conde (Litoral Sul paraiba-
no) será encerrada amanhã. 
A programação prevê que os 
participantes, além de sabo-
rearem um cardápio especial-
mente elaborado para os 18 
dias do evento, também vão 
ouvir uma boa música. O festi-
val, que acontece desde o dia 
21 de abril, conta com a parti-
cipação de 21 restaurantes.

“A Costa do Conde já é 
referência pelas suas belezas 
naturais, hotelaria e demais 
equipamentos turísticos e, a 
partir da realização das edi-
ções do festival, se consolidou 
no circuito gastronômico”, afir-
ma o presidente da Associação 
Comercial, Industrial do Conde 
(Acic), André Neves, e também 
dono do restaurante Tulipas.

André Neves destacou 
ainda que a programação cul-
tural do festival foi pensada 
para “unir a gastronomia e ta-
lentos culturais”. Hoje a progra-
mação fica por conta do Beach 
Hotel, que a partir das 19h, 
será palco de apresentação de 
bandas de MPB, pop e rock.

Amanhã, no restaurante 
Tulipas (Tabatinga), o almoço 
em homenagem ao Dia das 
Mães será acompanhado com 
música MPB ao vivo. A festa 
de encerramento ocorrerá a 
partir das 19h, no restaurante 
Carp Diem (Jacumã).

André Neves ressaltou 
que cada um dos estabeleci-
mentos participantes do Sa-
bores e Saberes da Costa do 
Conde apresenta, neste final 
de semana, além de seu car-
dápio um prato que foi espe-

cialmente elaborado para o 
evento. Os pratos (inscritos 
no festival) foram prepara-
dos utilizando produtos cul-
tivados na própria região e 
serão comercializados com 
descontos promocionais, 
com preços que variam, em 
média, de R$ 25 (individual) 
a R$ 40 (serve duas pessoas). 

O presidente da Acic des-
tacou que 90% dos clientes 
que foram aos restaurantes 
inscritos no evento foram 
atraídos pelo lançamento dos 
pratos participantes do festi-
val. “Os consumidores opta-
ram em saborear os pratos 
elaborados para o festival e 
muitas pessoas que não co-
nheciam os restaurantes fo-
ram atraídas pelo lançamen-
to dos pratos participantes”, 
avaliou.

Festival 
A 3ª edição Festival Sa-

bores e Saberes da Costa do 
Conde é uma realização da 
Acic, com apoio da PBTur, 
Sebrae e outras entidades. O 
evento tem como foco unir 
gastronomia e talentos cul-
turais envolvendo 21 bares e 
restaurantes da cidade, nas 
Praias de Carapibus, Jacumã, 
Tabatinga e Coqueirinho.

Para a presidente da PB-
Tur, Ruth Avelino, o festival 
traz contribuições para toda 
a cidade do Conde e estabele-
cimentos participantes. “Além 
de incentivar o desenvolvi-
mento da gastronomia local, 
o festival aquece as vendas do 
setor e motiva a curiosidade 
das pessoas para conhece-
rem novos sabores”, ressal-
tou Avelino”.

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), realizou, na 
tarde de quinta-feira (5), no 
Centro Social Urbano (CSU) 
Francisco Leocádio de Santa 
Rita entrega de certificados 
de cursos profissionalizantes 
de Corte e Costura, Assisten-
te de Farmácia, Mecânica de 
Motos e Confecção de Bone-
cas. As qualificações foram 
oferecidas em parceria com 
o Cendac.  

Todos os concluintes 
serão encaminhados para o 
Sine-PB para a inserção no 
mercado de trabalho. A ge-

rente de assistência social 
da Sedh, Patrícia Oliveira, re-
presentou a secretária Cida 
Ramos e destacou o compro-
misso do Governo do Estado 
em garantir os cursos profis-
sionalizantes para a popu-
lação, principalmente para 
quem está fora do mercado 
de trabalho.   

“Estamos encaminhan-
do todos os alunos para o Si-
ne-PB para que eles possam 
ser inseridos no mercado de 
trabalho. Outra opção é mon-
tar seu próprio negócio e 
melhorar a renda da família”, 
destacou Patrícia Oliveira.

Para a jovem Claudia-

ne Meireles, que concluiu o 
curso de Mecânica de Moto, 
a formação acrescentou co-
nhecimento e com isso ela 
pretende se empregar na 
área. “Meu pai tem uma ofi-
cina de moto, já tinha alguma 
noção” porque quero traba-
lhar com isso também, é uma 
área que gosto muito. Então 
fiz este curso, que foi muito 
bom e estou saindo qualifica-
da. Espero conseguir um em-
prego, quem sabe, em uma 
grande empresa”, afirmou.

Cursos
Os demais Centros So-

ciais Urbanos (CSUs) estão 

com novos cursos para o mês 
de junho.   

No CSU de Mandacaru 
terão início no dia 2 de ju-
nho os cursos de Cabeleireiro 
(200h), Depilador (160h) e 
Assistente de Pessoal (160h), 
em parceria com o Senac. Já 
no Rangel, a partir do dia 6 de 
junho, estão sendo ofertados 
os cursos de Maquiagem Ar-
tística (40h) e Assistente de 
Pessoal (160h), também em 
parceria com o Senac. Ainda 
em junho, a partir do dia 7, 
o Cica oferecerá os cursos de  
Assistente de Pessoal (160h), 
Corte de Cabelo (40h) e Pen-
teados Clássicos (40h).  

Fim do Festival Sabores e Saberes

CSU de Santa Rita encerra cursos

tuRISMo GAStRonôMIco
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Escola Técnica de Cajazeiras terá 
cursos com novos nichos de negócio
Objetivo é potencializar as 
vocações naturais e gerar 
oportunidades no Sertão

A Escola Técnica Estadual 
de Cajazeiras, que vai come-
çar a funcionar em 2017, vai 
ofertar além dos cursos  da 
grade tradicional, outras op-
ções de formação profissional 
que estejam em sintonia com 
vocações naturais da região e 
com novos nichos de negócio 
que podem ser potencializa-
dos com a formação de mão 
de obra qualificada. Essa foi a 
principal deliberação da audi-
ência pública, realizada ontem, 
pela Secretaria Estadual de 
Educação, através da 9ª Gerên-
cia Regional, em conjunto com 
a ALPB, através da Comissão 
de Desenvolvimento, Turismo 
e Meio Ambiente presidida 
pelo deputado estadual Jeová 
Campos. O parlamentar foi o 
mediador do evento, que reu-
niu políticos, educadores, es-
tudantes e representantes da 
sociedade civil organizada de 
Cajazeiras e região.

Na ocasião, o professor 
José Antônio, ex-diretor da 
UFCG, fez retrospectiva históri-
ca da evolução da educação em 
Cajazeiras e o professor Améri-
co Falcone, Coordenador Esta-
dual do EJATEC, defendeu que 
a nova escola inclua em sua 
grade curricular cursos que 
potencialize a vocação natural 
de Cajazeiras no ramo de con-
fecção e também cursos de for-
mação de mão de obra na área 
de energia solar, entre outros. 
“Há um grande potencial de 
desenvolvimento em energia 
solar e no setor de produção de 
confecção, por exemplo, e uma 
carência local de mão de obra 
qualificada para atuar nestas 
áreas e a escola pode suprir 
boa parte desta necessidade”, 
afirmou Falcone. A gerente da 
9ª Regional de Educação, An-
dreia Braga também defendeu 
a inclusão de cursos técnicos 
diferenciados e os represen-
tantes do setor cultural solici-
taram a inclusão de cursos de 
artes cênicas.

Equipes da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e da 
Organização Pan-americana de 
Saúde (Opas) estiveram em João 
Pessoa, até ontem, para conhe-
cer as ações de combate ao mos-
quito Aedes aegypti; a pesquisa 
sobre microcefalia e o progra-
ma de monitoramento de ges-
tantes “Alô Mãe”. Os visitantes, 
que estavam acompanhados do 
assessor internacional do Minis-
tério da Saúde, Eduardo Fujika-
wa, foram recepcionados pela 
secretária de Estado da Saúde, 
Roberta Abath; secretária-execu-
tiva, Maura Sobreira, e técnicos 
da SES. 

Ontem, a visita foi realizada 
na Sala de Situação, onde tam-
bém funciona o Alô Mãe, nas 
dependências do Espaço Cul-
tural. A gerente executiva de 

Atenção à Saúde da SES, Patrí-
cia Assunção, apresentou dados 
do programa, cujo objetivo é 
acompanhar, por meio de liga-
ções telefônicas rotineiras, o 
processo de cuidado no pré-na-
tal das gestantes e das crianças 
no primeiro ano de vida, em 
todo o Estado. 

No período de 4 de março 
a 29 de abril, foram realizadas 
2.853 ligações para gestantes de 
92 municípios. Foram atendidas 
(atendimento concluído), 969 
grávidas. Quanto às condições 
de saúde, os maiores problemas 
encontrados foram: infecção 
urinária; anemia; hemorragia; 
exantemas (manchas averme-
lhadas) e violência doméstica. 

Na quinta-feira (5) à tarde, 
houve uma reunião no Palácio 
da Redenção, onde a presiden-

te da Ong Círculo do Coração, 
Sandra Mattos, apresentou a 
pesquisa sobre microcefalia que 
vem sendo realizada em parce-
ria com a Rede de Cardiologia 
Pediátrica da Paraíba. “Estou 
muito confiante que a partir 
desta visita será estabelecida 
uma parceria para ajudar nas 
pesquisas”, disse. 

A gerente executiva de Vigi-
lância em Saúde, Renata Nóbre-
ga, apresentou o trabalho que 
vem sendo realizado para com-
bater o mosquito, com visitas 
domiciliares, em parceria com 
Exército, Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros e Defesa Civil; 
aplicativo “Aedes na Mira” para 
dispositivos móveis; uso de fu-
macê; larvicidas; inseticidas, etc.

“Destaco a grande impor-
tância do Aedes na Mira, que 

vem quebrando paradigmas, 
pois muitos dos focos denuncia-
dos são de localidades onde os 
moradores têm alto poder aqui-
sitivo, a exemplo de condomí-
nios de luxo”, disse a secretária, 
Roberta Abath.

O diretor do Departamen-
to de Doenças Transmissíveis e 
Análise de Saúde da OPAS/OMS, 
Dr. Marcos Espinal, parabenizou 
o trabalho que vem sendo de-
senvolvido na Paraíba. “Extraor-
dinário. O controle epidemioló-
gico com o foco no mosquito é o 
caminho certo”, falou. 

Na quinta-feira (5) pela ma-
nhã, a comitiva esteve na Funad, 
onde a presidente, Simone Jor-
dão, mostrou os serviços ofere-
cidos pela instituição em todo o 
Estado, incluindo o atendimen-
to às crianças com microcefalia.

OMS e OPAS conhecem ações do Estado
combate ao aedes, microcefalia e alô mãe

foto: Secom/PB

Equipes da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização Pan-americana de Saúde (Opas) foram recepcionados pela secretária de Estado da Saúde, Roberta Abath

A Polícia Civil da Paraí-
ba, em ação conjunta com 
as Polícias Civil e Militar de 
Pernambuco, prendeu on-
tem sete pessoas, sendo cin-
co em Cajazeiras (PB) e duas 
na cidade de Petrolina (PE), 
além de ter apreendido um 
menor, todos envolvidas no 
sequestro de uma criança de 
quatro anos de idade. Segun-
do o chefe de Investigação 
do Grupo Tático Especial da 
Polícia Civil em Cajazeiras, 
Ítalo Cardoso, a operação 
contou com a participação 
de cerca de 80 policiais dos 
dois estados e desarticulou 
uma quadrilha que atuava 
no Sertão da Paraíba e de 
Pernambuco.

“O sequestro da crian-
ça aconteceu em Petrolina 
(PE) e ela foi trazida para 
Cajazeiras (PB) como forma 
de represália porque um 
dos assaltantes que teria 
levado um malote com cer-

ca de R$ 100 mil de um su-
permercado em Cajazeiras 
fugiu com o dinheiro e não 
fez a divisão com a outra 
parte do bando. Como ele 
tinha residência em Petro-
lina, um dos integrantes do 
bando foi até aquela cidade, 
sequestrou uma criança de 
sua família e a trouxe para o 
Sertão paraibano”, explicou 
o agente Ítalo Cardoso.

O caso teve início há cer-
ca de um mês, quando um su-
permercado de Cajazeiras foi 
assaltado e um dos bandidos 
fugiu para Petrolina levando 
o dinheiro do assalto. Alguns 
dias depois, o outro assaltan-
te foi até Petrolina pegar sua 
parte do dinheiro, que lhe 
foi negado pelo comparsa. A 
partir daí começou uma rixa 
entre eles e houve um gran-
de desentendimento entre os 
membros da quadrilha, o que 
culminou com o sequestro 
da criança como vingança.

Ação conjunta prende 
sete pessoas suspeitas

sequestro de criança em pe

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação, realiza 
nesta terça-feira (10), a par-
tir das 8h, o Encontro das 
Escolas Cidadãs Integrais 
- Transformando Vidas. O 
evento ocorrerá na Escola 
Técnica Pastor João Pereira 
Gomes Filho, localizada no 
bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa, e reunirá gesto-
res, professores  e alunos das 
oito escolas da rede estadual 
onde foi instituída a modali-
dade de ensino.

A programação do encon-
tro consta de visita a salas de 
aulas temáticas, tais como a de 
Robótica e a de Inclusão Social, 
relato de experiência de trans-
formação de vida do estudante 
protagonista Hudson Tawan 
Pavosqui da Silva a partir de 
seu ingresso à ETE de João Pes-
soa, além de oficinas de mídias 
sociais. 

As oito Escolas Cidadãs 

Integrais e Escolas Cidadãs 
Integrais Técnicas são uma 
rede de unidades de ensino 
com foco no “Projeto de Vida” 
do estudante. Nessa nova 
metodologia, o estudante é 
estimulado a ser o protago-
nista de sua própria história, 
um agente transformador da 
realidade onde está inserido. 
Os professores, gestores e 
coordenadores dessas uni-
dades de ensino passaram 
por formação, para oferecer 
um desenho curricular dife-
renciado, com metodologias 
específicas, apresentando aos 
estudantes a possibilidade de 
ser o que eles quiserem ser.

As Escolas Cidadãs Inte-
grais estão localizadas do Li-
toral ao Sertão, nos municí-
pios de João Pessoa, Bayeux, 
Santa Rita, Mamanguape, 
Itabaiana, Campina Grande 
e Itaporanga, onde estão ma-
triculados mais de 1.500 es-
tudantes em tempo integral.

Governo realiza encontro 
nesta terça-feira na capital

escolas cidadãs integraisSituação de 
plano de saúde 
pode ser vista 
em site da ANS

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
disponibilizou ontem no site 
na internet uma nova fer-
ramenta de pesquisa sobre 
planos de saúde comerciali-
zados no País.

Na ferramenta, o con-
sumidor pode pesquisar se 
o plano contratado está em 
situação regular e o que foi 
contratado está registrado 
na agência. “O consumidor 
consegue fazer uma pesqui-
sa por operadora ou pesqui-
sa direta pelo tipo de plano”, 
disse a diretora-adjunta de 
Normas e Habilitação dos 
Produtos da ANS, Flávia Ta-
naka, à Agência Brasil.

Segundo Flávia Tanaka, 
pela busca o cliente poderá 
saber se um plano ainda está 
sendo vendido no mercado.

pernambuco tem 7 
mortes por H1n1

Subiu para sete o número de 
mortes em Pernambuco provoca-
das pelo vírus H1N1. Até a semana 
passada, eram quatro mortes. Os 
casos foram registrados no Recife, 
com quatro mortes, e em Olinda, 
Caruaru e Palmares. Nos sete casos, 
as mortes por Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SRAG) tiveram 
a relação com o vírus confirmada. 
Outras 12 mortes em decorrência 
da síndrome respiratória continuam 
em investigação, e em cinco casos a 
relação com o H1N1 foi descartada.

inflação volta a 
subir e vai a 0,61% 

A inflação oficial do País, medida 
pelo IPCA, voltou a subir em abril, ao 
fechar o mês com alta de 0,61% (me-
nor resultado para os meses de abril 
desde 2013), resultado 0,18 ponto 
percentual superior ao de março que 
foi de 0,43%. Com o resultado de abril, 
divulgado ontem pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
IPCA passou a acumular, nos primeiros 
4 meses do ano ( janeiro/abril), alta de 
3,25%, percentual inferior aos 4,56% 
registrados em igual período de 2015.

Alana Gandra
Da Agência Brasil
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Comissão aprova parecer do relator

Por 15 votos a cinco, a 
Comissão Especial do Impea-
chment aprovou a instauração 
do processo de impedimento 
da presidente da República, 
Dilma Rousseff. O parecer 
do relator Antonio Anastasia 
(PSDB-MG) foi votado ontem 
numa sessão que durou quase 
três horas.

Para ser aprovado, texto 
precisava de pelo menos 11 
votos. Agora caberá ao Ple-
nário dar a palavra final, na 
próxima quarta-feira (11). Se 
a maioria simples dos sena-
dores presentes ratificar o do-
cumento, Dilma Rousseff será 
afastada por até 180 dias para 
que os senadores possam jul-
gar o mérito da questão.  Nes-
se período, o vice-presidente 
Michel Temer assume o gover-
no do País.

Antes da votação, todos 
os líderes de partidos e blo-
cos tiveram direito a cinco 
minutos de exposição para 
apresentarem suas opiniões. 
A maioria dos senadores con-
cordou com a tese de que Dil-
ma não poderia ter editado 
decretos presidenciais para 
abertura de crédito suplemen-
tar sem anuência do Congres-
so Nacional.

Além disso, argumenta-
ram que Dilma também come-
teu crime de responsabilidade 
ao contratar ilegalmente ope-
rações de crédito com insti-
tuição financeira controlada 
pela União, no caso o Banco do 
Brasil, em relação aos paga-
mentos ao Plano Safra.

Primeira líder a fazer a 
declaração de voto, a senado-
ra Ana Amélia (PP-RS) consi-
derou graves os fatos atribuí-
dos à presidente e disse que 
a legislação e a Constituição 
estão sendo rigorosamente 
cumpridas no processo de 
impeachment. “Com a crise 
sem precedentes enfrenta-
das pelo País, é necessário 
que o Senado cumpra seu de-
ver”, acrescentou.

imPEachmEnt dE dilma

Por 15 votos a cinco, foi 
aprovado o processo de 
admissibilidade no Senado

da agência Senado

O líder do PSDB, senador 
Cássio Cunha Lima (PB), afir-
mou que a fraude fiscal pela 
qual a presidente Dilma Rous-
seff está sendo julgada empur-
rou o Brasil para a maior crise 
de sua história. Ele rebatendo 
as críticas de que haverá su-
pressão de direitos trabalhis-
tas em um eventual governo 
Temer, ele disse que nada 
atenta mais contra os traba-
lhadores do que o desempre-
go - “e o País tem hoje 11 mi-
lhões de desempregados”.

Ele manifestou sua ex-
pectativa de que, ao completar 
190 anos, o Senado Federal 
não faltará ao povo brasileiro, 
que o acompanha “neste mo-
mento grave”.

Falando em nome do Blo-
co Moderador, Magno Malta 
(PR-ES) refutou a tese de que 
o processo seria um golpe de 
Estado. Ele admitiu que os go-
vernos de Lula e Dilma leva-
ram a cabo algumas políticas 
sociais bem-sucedidas, mas 
que isto não exime a atual pre-
sidente do julgamento. “Deve-
mos perdoar o traficante, por-
que ele distribui gás e cestas 
básicas nas favelas onde o Es-
tado é ausente?”,  comparou.

Defesa
Os aliados do governo 

alegaram de que Dilma Rous-
seff não cometeu crime algum 
e está sendo vítima de um 
golpe. A senadora Gleisi Hof-
fmann (PT-PR) encaminhou 
voto contrário:

Segundo Gleisi, Dilma 
está pagando por “contrariar 
a elite do País” ao investir em 
programas sociais por “não 
ser afeita aos jogos da política”.

Para o líder do governo 
no Sendo, Humberto Costa (PT
-PE), o processo está viciado 
pelo desvio de poder cometido 
pelo ex-presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
que agiu por vingança após 
romper com o governo.

O vice-líder do PT, Lin-
dbergh Farias (RJ), afirmou 
que, ao contrário do que 
ocorreu no impeachment do 
ex-presidente (e hoje senador) 
Fernando Collor, em 1992, des-
ta vez não há crime, por isso a 
história vai absolvê-la.

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Para o jurista Dalmo 
Dallari, a suspensão do man-
dato de deputado de Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ) e seu 
afastamento da presidência 
da Câmara abrem espaço 
para contestação do proces-
so de impeachment. “Para 
a retirada da presidência, o 
relator apontou uma série 
de irregularidades, inclusive 
no encaminhamento do pro-
cesso [de impeachment]. Se 
isso for comprovado, então é 
fundamento para anular essa 
decisão [de aceitar a abertu-
ra de processo de impeach-
ment]. A decisão foi viciada, 
antijurídica”, disse ontem, 
após participar de almoço 
promovido pelo Instituto dos 
Advogados de São Paulo.

Os 11 ministros do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 

validaram nessa quinta-feira 
a decisão liminar do ministro 
Teori Zavascki, que determi-
nou a suspensão do mandato 
e afastou Cunha da presidên-
cia da Câmara dos Deputados. 
O ministro, que relatou o caso, 
atendeu a um pedido feito 
pelo procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, em de-
zembro do ano passado.

Segundo o relator, o par-
lamentar atua com desvio 
de finalidade para promover 
interesses espúrios. Zavasc-
ki citou casos envolvendo a 
CPI da Petrobras e o proces-
so a que Cunha responde no 
Conselho de Ética da Câmara, 
nos quais o deputado é acu-
sado de usar requerimentos 
apresentados por aliados 
para se beneficiar.

Com base na decisão, 
o advogado-geral da União, 
José Eduardo Cardozo, dis-
se que vai pedir ao STF a 

anulação do processo de 
impeachment. “Já estamos 
pedindo a anulação do pro-
cesso, vamos pedir nova-
mente. A decisão do STF é 
uma prova muito impor-
tante no sentido de que ele 
usava o cargo para finalida-
des estranhas ao interesse 
público, como aconteceu no 
caso do impeachment”, dis-
se o ministro da AGU.

A admissibilidade do 
processo de afastamento da 
presidente foi aprovada on-
tem, pela Comissão Especial 
do Impeachment do Senado. 
O texto será agora apreciado 
pelo plenário da Casa.

Delinquente
Dallari referendou os 

argumentos usados por Za-
vascki para determinar o 
afastamento de Cunha. “É 
desmoralizante para o Bra-
sil e para todo o povo bra-

sileiro ter um homem como 
Eduardo Cunha como de-
putado e, pior ainda, como 
presidente da Câmara. É um 
delinquente. A própria Câ-
mara deveria cassar o man-
dato dele”, enfatizou.

Apesar das duras críti-
cas ao deputado, o jurista re-
lativisou o tempo que os mi-
nistros levaram para tomar a 
decisão. “Sem dúvida, é um 
caso muito importante pelos 
elementos envolvidos e pelas 
implicações. Então, até certo 
ponto é justificável a demora, 
não era uma coisa de ser de-
cidida do dia para a noite.”

A decisão sem contesta-
ção entre os ministros torna 
difícil, na opinião de Dallari, 
que o afastamento seja re-
vertido pela Corte. “Não há 
nenhuma possibilidade e foi 
unânime. Eu acho que isso 
tem um peso muito impor-
tante”, ressaltou.

Numa sessão que durou quase três horas, a Comissão Especial do Impeachment aprovou o parecer do senador Antonio Anastasia

Dallari vê espaço para pedir a anulação
Daniel Mello
Da Agência Brasil 

A presidente Dilma Rous-
seff disse ontem que vai resis-
tir ao processo de impeach-
ment que tramita contra ela 
no Senado Federal. “Eu tenho 
a disposição de resistir. Resis-
tirei até o último dia”, afirmou 
durante cerimônia de assina-
tura de contratos para cons-
trução de 25 mil unidades 
habitacionais do Programa 
Minha Casa, Minha Vida com 
entidades rurais e urbanas, no 
Palácio do Planalto.

“A história deixará bem 
claro quem é quem nesse pro-
cesso. Por isso, sempre quise-
ram que eu renunciasse. Eu 
sou muito incômoda. Primei-
ro, porque sou a presidenta 
eleita; segundo, porque eu não 
cometi nenhum crime; tercei-

ro, porque se eu renuncio, eu 
deixo e enterro a prova viva de 
um golpe absolutamente sem 
base legal e que tem por ob-
jetivo ferir conquistas adqui-
ridas ao longo dos últimos 13 
anos”, acrescentou Dilma.

Ela voltou a atacar o pre-
sidente afastado da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e 
o vice-presidente Michel Te-
mer a quem acusou de serem 
cúmplices no seu processo de 
afastamento. “É golpe explíci-
to e desvio de poder. O pecado 
original deste processo não 
pode ficar escondido. Todos 
aqueles que são beneficiários 
desse processo – por exemplo, 
aqueles que estão usurpando 
o poder, infelizmente, o se-
nhor vice-presidente da Repú-
blica – são cúmplices do pro-
cesso extremamente grave. A 
garantia que eu tenho é que 

isso está registrado. O registro 
está nas nossas consciências, 
na consciência do povo brasi-
leiro”, afirmou.

Para a presidente, o que 
está em curso é uma eleição 
indireta “travestida de impea-
chment”. “Vão querer, na maior 
cara de pau, aplicar um progra-
ma que não foi o referendado 
nas urnas. O meu processo é 
tão violento, porque foi neces-
sário uma pessoa destituída 
de princípios morais e éticos, 
acusada de lavagem de dinhei-
ro e de contas no exterior para 
perpetrar o golpe. Ontem, o Su-
premo [Tribunal Federal] disse 
que o senhor Eduardo Cunha 
era uma pessoa que usava de 
práticas condenáveis. Uma das 
práticas mais condenáveis foi a 
chantagem explícita feita pelo 
senhor Eduardo Cunha com o 
meu governo”, disse.

O Ministério Público Fe-
deral denunciou ontem o ex-
senador Gim Argello (PTB-DF) 
e o empreiteiro Marcelo Ode-
brecht, além de Ricardo Pessoa, 
dono da Construtora UTC, e Léo 
Pinheiro, presidente da emprei-
teira OAS, todos por corrupção. 
A força-tarefa da Operação Lava 
Jato denunciou também mais 
16 pessoas, como o publicitário 
Marcos Valério, condenado no 
mensalão, e o empresário Ro-
nan Maria Pinto, dono do jornal 
Diário do Grande ABC.

De acordo com o Minis-
tério Público, os acusados co-
meteram crimes de lavagem 
de dinheiro, corrupção ativa e 
passiva, organização criminosa 
e obstrução à investigação.Os 
procuradores pedem o con-
fisco de R$ 7,5 milhões e 200 
mil euros, além da aplicação 
de multa de R$ 70 milhões, 

correspondente ao dobro do 
total de propina. Segundo o 
procurador Deltan Dallagnol, 
coordenador da força-tarefa, o 
valor envolvido na corrupção 
das duas acusações de ontem é 
R$ 30 milhões.

A denúncia contra Gim 
Argello, Marcelo Odebrecht, 
Ricardo Pessoa e Léo Pinhei-
ro aponta que o ex-senador, 
em parceria com dirigentes 
das empreiteiras envolvidas 
no esquema de corrupção na 
Petrobras, acertaram vanta-
gens indevidas. 

Entre os meses de abril e 
dezembro de 2014, houve paga-
mento de propina para obstruir 
os trabalhos das comissões 
parlamentares de inquérito 
instauradas (CPIs) no Senado 
e na Câmara dos Deputados. As 
CPIs foram abertas para apurar 
atos ilícitos cometidos contra a 
petroleira e, conforme se cons-
tatou, houve o acerto de paga-
mento de propina para evitar 

a convocação de empreiteiros 
para prestarem depoimento.

Argello era membro da 
CPI do Senado e vice-presiden-
te da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito, formada 
por deputados e senadores. A 
ideia era cobrar R$ 5 milhões 
de cada uma das empreiteiras 
envolvidas. As investigações 
apontaram o acerto com qua-
tro empreiteiras: UTC, OAS, 
Toyo Setal e Odebrecht. Argel-
lo pediu propina também às 
empresas Andrade Gutierrez, 
Engevix e Camargo Côrrea, que 
não aceitaram o pedido.

A denúncia envolve Gim 
Argello e seu filho Jorge Afonso 
Argello Junior; Paulo Cesar Roxo 
Ramos, Valério Neves Campos e 
José Adelmário Pinheiro Filho 
(Léo Pinheiro); Roberto Zardi 
Ferreira, Dilson Cerqueira de 
Paiva Filho e Ricardo Ribeiro 
Pessoa; Walmir Pinheiro Santa-
na, Marcelo Bahia Odebrecht e 
Cláudio Melo Filho.

Presidente diz que resistirá até 
o último dia contra processo

MPF denuncia Gim, Marcos 
Valério, Odebrecht e mais16

cERimÔnia no Planalto

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil 

Heloisa Cristaldo
Da Agência Brasil 
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Processo de Cunha deve ser votado 
em plenário até o dia 22 de junho
Informação é do relator 
no Conselho de Ética, 
deputado Marcos Rogério
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Geral

Nos países desenvolvidos, o Estado de Bem-estar 
social prosperou desde o final da Segunda Grande 
Guerra, com o Acordo de Breton Wood, até a última crise 
do petróleo de 1979. Nos países emergentes, como o 
Brasil, no mesmo período, o desenvolvimentismo forjou 
o Estado de providência. Assim, globalmente foram 
conjugados variegados capitalismos com extremados 
intervencionismos econômicos.

O Estado de Bem-estar social controlava, regulava 
e atuava na economia de forma irrestrita. No Brasil, o 
modelo de substituição das importações foi o carro-
chefe da política industrial, providenciando um espaço 
de proteção à indústria nacional. Isto se denominava 
reserva de mercado. Como resultado, o país foi cada 
vez mais se isolando do ambiente macroeconômico 
internacional, transformando-se numa das economias 
mais fechadas do mundo. 

Não obstante, os interesses nacionais foram 
pautados por uma elite política atrasada que se 
locupletou economicamente por várias décadas, dando 
apoio a diversos governos descompromissados com a 
legitimidade democrática e o bem-estar econômico e 
social da população brasileira.

No Nordeste, essa elite política e econômica 
inescrupulosamente representou as vontades 
coronelistas na era Vargas, deu sustentação à ditadura 
dos militares que perdurou por mais de duas décadas 
(1964-1985) em troca de poder e possibilidade de 
enriquecimento ilícito.

Particularmente na Paraíba, esta mesma elite 
misturou, sem muito remorso, os bens próprios, 
acumulados de forma escusa, com os bens estatais. 
A malta era composta por várias famílias ilustres, 
amalgamadas por laços de parentescos e interesses 
comuns. Contudo, sempre à frente e na condução 
do Governo, variando apenas os nomes e mandatos, 
aparente e falsamente preocupada com as falhas de 
mercado: provisão de bens públicos, externalidades e 
informações assimétricas. Com um agravante, mesmo 
depois do fim do milagre brasileiro, continuava esta elite 
na prática da malversação do dinheiro público.

Nem os governantes paraibanos e tampouco a 
burocracia estatal, com raríssimas exceções, agiam em 
favor do interesse público. Desequilíbrios nas contas 
e dívida pública sem controle, obras superfaturadas, 
contratações públicas escandalosas e total desrespeito 
à cidadania pela ausência peremptória de políticas 
públicas e investimentos infraestruturais.

Na verdade, essa elite acostumou-se a viver da 
política e a expensas do Estado e das empresas estatais 
[o Paraiban foi liquidado extrajudicialmente em 1990, 
comeram até a reserva legal do banco]. Acumular não 
exigia esforços laborais, assim não houve a preocupação 
em, pelo menos, empregar o dinheiro facilmente ganho na 
constituição de empresas transparentes e lucrativas. Ao 
menos gerava empregos e salários, sem transformar as 
chefiadas repartições públicas em cabide de emprego. 

Mas, tudo tem um fim. O Estado de Bem-estar social 
(dos países desenvolvidos) e o Estado de providência 
(dos países emergentes) ruíram. Contudo, importantes 
estudos econômicos (Escolha Pública) já avistavam 
falhas de governo, nos idos 1960, em decorrência do 
descompromisso de governantes e burocracia estatal 
com o interesse público.

Com o desvanecimento do keynesianismo 
original (nos anos 1990), o Estado no mundo inteiro 
tomou feições de imperfeições e as finanças públicas 
começaram a ser operadas tomando-se como base o 
constitucionalismo financeiro. Accountability (prestação 
de contas) e democracia começaram a se relacionar de 
forma mais estreita.

Não obstante, decorridos exatos trinta anos 
em que James Buchanan foi laureado com o Prêmio 
Nobel de Economia (1986), o Brasil resiste em negar o 
pressuposto básico da Public Choicede que são as bases 
contratuais e constitucionais que devem ser levadas 
em conta para a tomada de decisões econômicas e 
políticas.

As elites políticas e econômicas brasileiras ainda não 
entenderam as lições de Buchanan quando este refere que 
estas duas bases transcendem a área da economia e se 
alargam a todo o campo das ciências sociais, com especial 
incidência na filosofia política. Assim, continuamos sem 
entender como as decisões econômicas e políticas podem 
produzir a justiça social.

Decisão política 
sem justiça social

Relator do processo de 
cassação do mandato do pre-
sidente da Câmara dos Depu-
tados, Eduardo Cunha (PM-
DB-RJ), no Conselho de Ética, 
o deputado Marcos Rogério 
(DEM-RO) disse ontem que 
o parecer da comissão deve 
estar pronto para votação em 
plenário até o dia 22 de junho.

Para o deputado, a decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de afastar Cunha da pre-
sidência da Casa e suspender 
seu mandato de deputado fe-
deral ajuda a garantir o funcio-
namento do Conselho de Ética 
e o andamento do processo, 
inciado em novembro de 2015 
e que já é o mais longo da histó-
ria do colegiado.

“Estamos em maio e ain-
da não conseguimos concluir 
a instrução do processo. A de-
cisão [do Supremo] sinaliza 
para que possamos concluí-lo. 
Estava difícil concluir esse pro-
cesso com o volume de interfe-
rências que tivemos”, afirmou.

Rogério informou que 
até o fim de maio o relatório 
estará pronto para votação no 
colegiado e posteriormente 
para apreciação do conjunto 
da Casa. O deputado acrescen-
tou que fez o cálculo levando 
em consideração a possibilida-
de do prazo ser estendido, em 
razão de pedidos de vista que 
aliados de Cunha podem fazer 
para estender o procedimento. 

O parlamentar ponderou 
que, mesmo com a suspensão 
do mandato de Cunha, o cro-
nograma do conselho não será 
alterado. Para evitar possíveis 
questionamentos, Rogério pe-
diu à assessoria da comissão 
um parecer para fundamentar 
a decisão.

alberto.madeira@hotmail.com

Madeira
Acilino

Professores da rede pública estadual de Pernambuco protestam com apoio de movimentos sociais

Professores da rede públi-
ca estadual de Pernambuco se 
uniram ontem a outros movi-
mentos sociais para pressionar 
o governo em um protesto pelo 
pagamento do piso nacional da 
categoria, além de exigir me-
lhores condições de trabalho e 
estrutura para as escolas.

O protesto ocorreu no 
Pina, Zona Sul do Recife, onde 
fica a Secretaria de Adminis-
tração de Pernambuco. A cami-
nhada saiu da Igreja do Pina e 
chegou a interditar a Avenida 
Boa Viagem, na orla maríti-
ma, antes de parar na frente 
da secretaria. O Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação 
de Pernambuco (Sintepe), que 

representa cerca de 45 mil do-
centes, foi a entidade organizado-
ra do ato, que contou com apoio 
de organizações como o MST.

O piso nacional é determi-
nado pela Lei Federal 11.738, 
sancionada em 2008, e era 
uma reivindicação histórica 
dos professores brasileiros. Ela 
estabelece que o reajuste seja 
anual e de acordo com a variação 
no valor anual mínimo por aluno.

A última mudança do Mi-
nistério da Educação ocorreu 
em janeiro deste ano. O salá-
rio-base passou de R$ 1.917,78 
para R$ 2.135,64. Para igualar 
os salários pernambucanos 
com o determinado legalmen-
te, a categoria pede um aumen-
to de 11,36% - o mesmo per-
centual do piso -, retroativo ao 
primeiro dia de 2016.

De acordo com o presi-
dente do Sintepe, Fernando 
Melo, o reajuste faz parte de 
uma pauta que vai além da re-
posição salarial e foi entregue 
no dia 17 de março ao Estado.

“Também cobramos me-
lhores condições de trabalho, 
uma vez que temos mais de 
70% das escolas com proble-
mas estruturais. Estamos co-
brando formação continuada, 
já que nosso papel é formar o 
cidadão e repassar o conteúdo 
histórica e cientificamente acu-
mulado. Estamos discutindo 
a questão da jornada de tra-
balho, que hoje é estressante, 
chegando a três expedientes 
na maior parte dos dias. Temos 
uma pauta ampla, por isso, so-
mos apoiados por diversos mo-
vimentos”, acrescentou Melo.

Professores de Pernambuco 
protestam por piso nacional

COM ApOIO DO MST

Sumaia Villela
Da Agência Brasil

Após a reintegra-
ção de posse da sede 
do Centro Paula Souza 
(CPS), ontem, os estu-
dantes que acampa-
vam no local seguiram 
para outras ocupações. 
Um dos alvos é a Dire-
toria de Ensino da Re-
gião Centro-Oeste, em 
Perdizes, Zona Oeste 
paulistana. O local foi 
tomado pelos jovens 
anteontem. Além dele, 
estão sob controle dos 
alunos da rede pública 
de ensino pelo menos 
11 escolas técnicas, duas 
escolas estaduais e ou-
tra diretoria na região 
Sul da cidade. A mobi-
lização é contra a falta 
de merenda e pela apu-
ração de denúncias de 
corrupção envolvendo 
contratos da alimenta-
ção escolar.

A Polícia Militar 

cumpriu, às 6h40 de 
ontem, a ordem de 
despejo concedida pela 
Justiça de São Paulo no 
domingo (1º). Na noite 
de anteontem, o juiz 
desembargador Rubens 
Rihil derrubou a série 
de condicionantes para 
a reintegração que ha-
via sido estabelecida 
durante audiência de 
conciliação. O juiz Luis 
Manuel Fonseca Pires, 
da Central de Manda-
dos havia proibido o 
uso de armas, letais ou 
não, inclusive cassetetes 
e balas de borracha ou 
gás de pimenta; e exi-
giu que o secretário de 
Segurança Pública de 
São Paulo, Alexandre 
de Moraes, estivesse 
presente na ação.

Com isso, os poli-
ciais isolaram o prédio 
do CPS, que fica na Luz, 
região central da capi-
tal, e retiraram os estu-
dantes à força.

Estudantes vão para 
outras ocupações

ApóS reINTegrAçãO eM Sp

Os estudantes deixa-
ram ontem, por volta das 
15h40, o plenário Jusceli-
no Kubitschek da Assem-
bleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo (Alesp), 
no Ibirapuera, Zona Sul 
da capital. Eles fizeram 
um jogral informando 
que se sentiam vitoriosos 
e que, na próxima sema-
na, voltariam a cobrar os 
deputados para criação 
de uma CPI para apurar 
desvios de recursos em 
contratos da merenda 
escolar do Estado.

Os estudantes dis-
seram ainda que não 
têm dinheiro sequer 
para comprar a própria 
alimentação e que não 
sujeitariam seus pais a 
pagar uma multa de R$ 
30 mil, caso continuas-
sem ocupando o plená-
rio. Eles deixaram o pré-
dio da Alesp com cravos 
brancos nas mãos e vol-
taram a realizar o jogral 
do lado de fora da ALSP.

Multa
O grupo de estudan-

tes ocupou o plenário 
no fim da tarde de ter-
ça-feira (3). O presidente 
da assembleia, Fernan-
do Capez, confirmou na 
quarta (4) que havia pe-
dido a reintegração de 
posse à Justiça. Anteon-
tem, Capez divulgou que 
a 1ª Vara da Fazenda Públi-
ca havia concedido liminar 
à Procuradoria da Alesp, 
determinando a desocu-
pação imediata do plená-
rio Juscelino Kubitschek.

Segundo a Alesp, os 
cerca de 50 ocupantes 
foram intimados indi-
vidualmente a deixar o 
local e teriam 24 horas 
para isso, ou seja, o pra-
zo se estenderia até a 
tarde de ontem. Caso 
não saíssem, teriam de 
pagar multa, também 
individual, de R$ 30 mil 
para cada dia que per-
manecessem na ocupa-
ção. As multas seriam 
nominais a quem fosse 
identificado.

Assembleia desocupada

Daniel Mello
Da Agência Brasil

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet

Luciano Nascimento
Repórter da Agência Brasil



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 7 de maio de 2016

Mundo

Papa apela à Europa por economia 
mais social que contemple a todos
Pontífice quer o fim das 
barreiras nos países para 
a entrada dos migrantes

Da Agência Lusa

Da Agência Estado

Da Agência Estado

FOTO: Tiberio Barchielli/Palazzo Chigi

O papa Francisco recebeu, no Vaticano, líderes como Angela Merkel e Matteo Renzi durante cerimônia da entrega do Prêmio Internacional Carlos Magno

O papa Francisco ape-
lou ontem à Europa para 
que derrube as barreiras 
que estão sendo erguidas 
para impedir a entrada de 
migrantes e a adotar de for-
ma profunda uma econo-
mia social que possa abran-
ger todas as pessoas.

Lembrando os fundado-
res da União Europeia (UE) 
e do período pós-segunda 
Guerra Mundial, o pontífice 
afirmou que eles “ousaram 
mudar radicalmente os mo-
delos” que levaram ao conflito.

“Hoje, mais do que nun-
ca, a sua visão inspira-nos 
a construir pontes e a der-
rubar muros”, disse o papa, 
durante a entrega do Prêmio 
Internacional Carlos Magno, 
em cerimônia no Vaticano.

“Os projetos dos pais 
fundadores da UE, mensa-
geiros da paz e profetas do 
futuro, não estão ultrapassa-
dos”, destacou o líder da San-
ta Sé, afirmando que sonha 
com uma Europa em que 
“ser migrante não é crime”.

Na cerimônia, que con-
tou com a presença de re-
presentantes das principais 
instituições europeias e de 
alguns líderes europeus, 
como a chanceler alemã 
Angela Merkel e primeiro-

-ministro italiano, Matteo 
Renzi, o papa criticou uma 
Europa “em declínio, que 
está atualmente a retrair-se 
em vez de privilegiar ações 
que promovam novas dinâ-
micas na sociedade”.

“O que aconteceu à Eu-
ropa do humanismo, líder 
dos direitos humanos, da 

democracia e da liberdade? 
O que aconteceu à Europa, 
casa de poetas, filósofos, 
artistas, músicos, homens e 
mulheres de letras?”, ques-
tionou Francisco.

Dirigindo-se aos repre-
sentantes europeus presen-
tes, o papa pediu aos euro-
peus coragem para avançar 

com uma mudança radical 
do atual modelo econômico, 
de forma a ter uma região 
mais aberta e mais social, 
mencionando o caso do de-
semprego, devastador prin-
cipalmente para os jovens.

“Se queremos repensar 
a nossa sociedade, precisa-
mos criar empregos dignos 

e bem remunerados, espe-
cialmente para os nossos 
jovens”, defendeu o papa ar-
gentino, que já tinha apelado 
à UE durante discurso dian-
te no Parlamento Europeu 
em novembro de 2014.

“Como podemos envol-
ver os nossos jovens nesta 
construção quando estamos 

a privá-los de trabalho e 
não sabemos oferecer-lhes 
oportunidades e valores?”, 
perguntou.

O Prêmio Internacional 
Carlos Magno foi criado em 
1949, e destina-se a pessoas 
e instituições que tenham pa-
pel importante no processo 
de unificação da Europa.

Nova York, 06 (AE) - O 
secretário-geral da Organi-
zação das Nações Unidas, 
Ban Ki-moon, estabeleceu 
um fundo da ONU para aju-
dar a financiar prioridades 
urgentes no combate ao ví-
rus da zika. A iniciativa foi 
anunciada nessa sexta-feira.

O dinheiro será utilizado 
para ajudar países a imple-
mentar seus planos nacio-
nais para responder à epide-
mia de zika “e lidar com os 
desafios sociais e econômi-
cos mais amplos pela frente”, 
diz a ONU em comunicado.

O vírus se dissemina por 
meio do mosquito Aedes ae-
gypti. Na maioria dos casos ele 
causa apenas sintomas leves, 
mas no ano passado médicos 
no Brasil registraram um dra-
mático aumento no número 
de crianças nascidas com ca-
beças menores que o normal 
e problemas neurológicos, de 
mães que haviam contraído a 
doença na gravidez.

Desde janeiro de 2015, a 
ONU diz que 61 países e terri-
tórios registraram transmis-
são local do vírus. Segundo 
a entidade, tem havido “uma 
alta sem precedentes” nos ca-
sos de microcefalia em bebês.

Ancara (AE) - O pre-
sidente da Turquia, Recep 
Tayyip Erdogan, pressiona 
por uma mudança rápida de 
sistema político no país, do 
parlamentarismo atual para 
o presidencialismo. Segundo 
Erdogan, isso tornará a Tur-
quia mais forte e estável.

O presidente falou nes-
sa sexta-feira, um dia após 
o primeiro-ministro Ahmet 
Davutoglu anunciar que dei-
xaria o cargo, em meio a uma 
disputa com Erdogan sobre 
uma série de assuntos, entre 
eles o sistema presidencia-

lista. Os críticos temem que a 
mudança de regime concen-
tre poder demais nas mãos 
de Erdogan.

Davutoglu, que não é um 
entusiasta da mudança para 
o presidencialismo, deve ser 
substituído por alguém mais 
disposto a aceitar isso.

 Erdogan também disse 
que a Turquia não mudará 
sua legislação antiterrorismo 
por causa do acordo de isen-
ção de vistos para a Europa 
para cidadãos turcos. Em co-
municado, o presidente disse 
que a iniciativa deve avan-
çar, tanto na União Europeia 
como em seu próprio País.

ONUcria fundo para 
combate ao vírus zika

Turquia quer mudar
para presidencialismo

SAÚDE PÚBLICA

SISTEMA DE GOVERNO 

China acabará 
com monopólio 
estatal milenar 
sobre o sal

Da Agência Lusa  

A partir de 2017, a Chi-
na vai acabar com o mono-
pólio estatal sobre o sal. Há 
mais de dois mil anos que 
o Estado chinês controla os 
preços de distribuição e pro-
dução do produto.

De acordo com a rede 
de televisão estatal CCTV, 
o Conselho de Estado da 
China decidiu iniciar uma 
reforma que, na prática, vai 
acabar com o monopólio do 
governo. As mudanças, po-
rém, não preveem autorizar 
mais produtores ou vende-
dores de sal.

Na China, as empresas 
que produzem e vendem sal 
no atacado têm que solicitar 
uma licença do governo para 
operar e, até agora, o país 
também fixava cotas de pro-
dução e preços, enquanto a 
distribuição estava reserva-
da às empresas do Estado.

Segundo a imprensa ofi-
cial, o Conselho de Estado 
não prevê aprovar a entrada 
de novas empresas no setor, 
mas promoverá as fusões 
e aquisições das empresas 
que operam atualmente 
para permitir a entrada de 
capital privado.

O sal era, desde o século 
VII antes de Cristo, um mo-
nopólio estatal e, apesar de 
o governo desejar há vários 
anos alterar a legislação, en-
controu resistências dentro 
do setor.) A China, no entan-
to, mantém o direto de in-
tervir nos preços em caso de 
grandes oscilações.

O presidente norte-americano, Ba-
rack Obama, fez ontem um advertên-
cia a Donald Trump, único e provável 
candidato do Partido Republicano às 
eleições presidenciais, afirmando que 
a presidência dos Estados Unidos não é 
um programa de televisão. Obama tam-
bém afirmou que o percurso de Trump 
precisa ser minuciosamente examinado.

“Ele tem um longo percurso que 
precisa ser examinado. Penso que é im-
portante analisarmos seriamente as de-
clarações que [Trump] fez no passado”, 
disse o chefe de Estado norte-america-
no, que pertence ao Partido Democrata.

“Estamos em tempos críticos e este 

é um trabalho muito importante. Não é 
entretenimento. Não é um reality show, 
acrescentou Obama.

Entre as várias atividades exercidas 
por Donald Trump está a participação 
no programa de televisão The Appren-
tice (O Aprendiz, em português), um 
reality show em que executivos compe-
tem por um cargo em uma das empre-
sas do multibilionário.

Após importante vitória na terça-
feira (3), no Estado do Indiana e das 
desistências do senador Ted Cruz e do 
governador John Kasich, Donald Trump 
ficou como único candidato à nomea-
ção republicana para as eleições presi-
denciais dos Estados Unidos, agendadas 
para 8 de novembro deste ano.

Presidência dos EUA não é um
reality show, adverte Obama

RECADO A TRuMP

FOTO: Yenny Muñoa - CubaMinrex

O presidente Barack Obama fez duras críticas ao candidato republicano Donald Trump

Da Agência Lusa
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Digitais vão evitar fraudes e inscrição começa dia 9
Enem 2016

FoTo: Reprodução/Internet

Provas do Exame Nacional do Ensino Médio ocorrerão nos dias 5 e 6 de novembro e as inscrições serão feitas exclusivamente pela internet

As regras do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2016 incluem novi-
dades, como a identificação 
biométrica e a guia de ins-
crição, que serão abertas às 
10h do dia 9 deste mês, e se 
encerram às 23h59 do dia 20 
do mesmo mês, no horário 
de Brasília. As provas estão 
marcadas para 5 e 6 de no-
vembro. As inscrições serão 
feitas exclusivamente pela 
internet, nohttp://enem.
inep.gov.br/participante. 
Nesta edição, será colhida a 
impressão digital dos estu-
dantes para evitar fraudes. 
A coleta poderá ocorrer no 
primeiro ou segundo dia de 
prova.

As datas e regras do 
Enem 2016 foram anuncia-
das no último da 14 pelo mi-
nistro da Educação, Aloizio 
Mercadante. Além da iden-
tificação biométrica, outra 
novidade desta edição é que 
a guia de inscrição pode ser 
paga em qualquer agência 
bancária, em casas lotéricas e 
nos Correios. A taxa é de R$ 68. 
Ficam isentos estudantes 
de escolas públicas que vão 
concluir o Ensino Médio este 
ano e estudantes que se de-
clararem carentes. Os isentos 
de pagar a taxa de inscrição 

que tenham se inscrito na 
edição de 2015, e não com-
parecido aos dois dias de 
provas perdem a isenção 
neste ano, caso não justifi-
quem a ausência em espaço 
específico no sistema de ins-
crição. A regra foi anunciada 
no ano passado e publicada 
em portaria.

Atendimento
Como nos anos ante-

riores, o edital prevê que os 
participantes que precisem 
de atendimento especiali-
zado ou específico devem 
informar, no ato da inscri-
ção, a condição que motiva a 
solicitação. Devem também 
enviar, para o site do Inep, 
documentos médicos que 
comprovem a necessidade. 
O atendimento especializa-
do é oferecido, por exemplo, 
a pessoas com baixa visão, 
cegueira, surdez, dislexia, 
autismo e deficiência física. 
O atendimento específico é 
para gestante, lactantes, ido-
sos, sabatistas e estudantes 
em classe hospitalar.

O estudante travesti ou 
transexual que deseja aten-
dimento pelo nome social 
poderá solicitá-lo na página 
do participante entre os dias 
1° e 8 de junho.

Provas
O edital informa que os 

portões dos locais de pro-
vas serão abertos às 12h 
e fechados às 13h, no ho-
rário de Brasília. Como no 
ano passado, o início das 
provas será às 13h30. A or-

dem das provas permanece 
como nos anos anteriores. 
No dia 5 de novembro, o 
candidato terá quatro ho-
ras e meia para fazer os 
exames de Ciências Huma-
nas e Ciências da Natureza. 
No dia 6, serão cinco horas 

e meia para as provas de 
Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias, Redação e Ma-
temática.

Para os sabatistas, pes-
soas que guardam o sábado 
por convicção religiosa, a 
abertura dos portões será às 

12h e o início das provas, às 
19h, no horário de Brasília. 
Nos estados do Acre, Ama-
zonas, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Roraima e 
Rondônia as provas para os 
sabatistas começarão às 19h, 
do horário local.

O bullying é um termo usa-
do para nomear um fenômeno 
que é caracterizado por com-
portamentos violentos intencio-
nais, repetitivos, sem um motivo 
aparente. Eles, geralmente, se 
apresentam de forma mascara-
da como “brincadeiras” pratica-
das por um indivíduo ou por um 
grupo causando dor, angústia, 
revolta, tristeza e sofrimento 
dentro de uma relação desigual 
de poder. Essa é uma prática 
muito comum que acontece fre-
quentemente, principalmente 
no âmbito escolar, causando mui-
tos danos físicos e emocionais às 
crianças e adolescentes.

Por esse motivo, as psicólogas 
Ludmila Rodrigues e Shirley Sim-
eão lançaram o livro “Bullying: 
possibilidades de intervenção e 
Jogo Bullying: Vamos resolver 
este problema”, como uma for-
ma de facilitar a abordagem e vi-
abilizar intervenções preventivas. 
O título têm como objetivo apre-
sentar as principais atividades 
e estratégias desenvolvidas na 
prática escolar. O título foi lança-
do na Faculdade Maurício de 
Nassau no dia 13 de abril.

As psicológas vêm desenvol-
vendo também um programa de 
intervenção intitulado ComVida 
que objetiva, de forma lúdica, 
auxiliar e orientar educadores e 
profissionais da área de Saúde a 
prevenir o bullying. 

Neste sentido, o desen-
volvimento deste programa 
surgiu devido à necessidade 
evidenciada na prática de de-
senvolver algumas estratégias 
de intervenção junto a toda co-
munidade escolar, orientando a 
família e a sociedade para a pre-
venção desse tipo de agressão, 
auxiliando as ações que devem 
ser realizadas em cumprimento 
à Lei nº 13.185.

A Lei nº 13.185, institui que 
o Programa Nacional de Com-
bate à Intimidação Sistemática, 
tem com objetivo principal pre-
venir e combater a prática de 
bullying, principalmente nas es-
colas, e por esse fenômeno ter 
tomado proporções graves, nos 
últimos tempos.

Psicólogas lançam livro sobre Bullying em JP
DANoS FÍSICoS E EMoCIoNAIS

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

IFPB: Pronatec seleciona professores
O Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecno-
logia da Paraíba (IFPB) está 
selecionando professores do 
Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec) em quatro cidades 
paraibana. A seleção é aber-
ta para o público externo ao 
IFPB para ministrar discipli-
nas em cursos de qualificação 
profissional.

A seleção é feita por aná-
lise curricular e por isso o 
candidato deve anexar toda a 
documentação comprobató-
ria. A remuneração é de R$ 50 
por hora/aula. As inscrições 
são gratuitas e realizadas no 
respectivo campus do IFPB. 
No Campus Esperança, estão 

sendo ofertadas vagas em 
oito disciplinas para as áreas 
de Informática, Letras com 
habilitação em Língua Ingle-
sa e Engenharia de Pesca ou 
Alimentos. Além de Esperan-
ça, há turmas nas cidades de 
Alagoa Nova e Pocinhos.

Acesse aqui a página con-
tendo o Edital nº 036/2016, 
formulário de inscrição e 
anexo com as vagas:http://
www.ifpb.edu.br/reitoria/
pro-reitorias/proext/editais/
editais-2016/publicados-em
-maio/edital-n.o-036-2016

Nessa quinta, 5 de 
maio, foi publicado o edital 
39/2016 que seleciona do-
centes para o Pronatec no 
Campus Patos. As aulas serão 

na unidade de Taperoá e tra-
ta-se de uma vaga na discipli-
na de Empreendedorismo.

A inscrição deve ser fei-
ta no Campus de Patos de 9 
a 13 de maio com a entrega 
da documentação necessária. 
Acesse o edital e os anexos no 
seguinte endereço: http://
www.ifpb.edu.br/reitoria/
pro-reitorias/proext/editais/
editais-2016/publicados-em
-maio/edital-n.o-039-2016  

Quem não comprovar 
experiência docente de um 
semestre e não possuir títu-
lo de licenciatura ainda pode 
ser submetido a uma prova 
didática. O docente ministra 
cursos de Formação Inicial e 
Continuada (FIC).

Divulgada ontem a concorrência 
por cargos e tipo de vagas do con-
curso público para técnico-adminis-
trativo da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG). 

A maior concorrência é para o 
cargo de auxiliar em administração 
(nível de classificação C), com 1.075 
candidatos à única vaga ofertada. 

Em seguida, aparecem os de 
enfermeiro (nível E) com 490 para 
a vaga e o de assistente em admi-
nistração (nível D), com a média de 
345,13 candidatos - que, consideran-
do o tipo de vaga, são 407,92 para 
as de ampla concorrência e  477,88 
para as reservadas. A prova objetiva, 
de caráter eliminatório e classificató-

rio, acontecerá no próximo dia 12 de 
junho, das 9 às 13h, nas cidades de 
Campina Grande, Patos e Cajazeiras. 
Com o exame de proficiência para o 
cargo de secretário Executivo, a pro-
va prática para os cargos de tradutor 
e intérprete de linguagem de sinais, 
revisor de texto braille e transcritor 
de sistema braille acontecendo de 25 
a 27 de julho.

O concurso da UFCG oferece 
125 vagas e os aprovados poderão 
ser nomeados para investidura no 
cargo em quaisquer dos sete cam-
pi da instituição de Ensino Supe-
rior. A previsão é que o resultado 
final seja divulgado no dia 30 de 
agosto.

UFCG divulga concorrência de concurso

Psicólogas lançaram livro para orientar educador e profissional da saúde

FoTo: Divulgação
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Mapa incluiu 45 
municípios e facilita o 
desenvolvimento do setor

A Paraíba tem um novo 
Mapa Turístico, que foi apre-
sentado nessa quinta-feira 
(5) pelo secretário de Turis-
mo e Desenvolvimento Eco-
nômico, Laplace Guedes, e 
pela interlocutora do Minis-
tério do Turismo na Paraíba, 
Alessandra Lontra. O mapa 
está mais enxuto, porém 
com municípios cujos gesto-
res manifestaram interesse 
de participar de uma nova 
agenda de desenvolvimento 
proposta pelo Ministério do 
Turismo. Ao todo, 45 foram 
inseridos no novo modelo.

Na avaliação do secretá-
rio Laplace Guedes, a redu-
ção no número de cidades no 
mapa (antes eram 137 mu-
nicípios) se deve ao fato dos 
gestores optarem em priori-
zar outras áreas, como saú-
de, educação, infraestrutura.

De acordo com a inter-
locutora do MTur, os municí-
pios inseridos no mapa tive-
ram que cumprir uma série 
de exigências impostas pelo 
ministério. 

No processo de atuali-
zação do Mapa Turístico, a 
partir de então, cada muni-
cípio tem que possuir órgão 
responsável pela pasta de Tu-
rismo (secretaria, fundação, 
coordenadoria, departamen-
to, diretoria, setor ou gerên-

cia); comprovar a existência 
de dotação para o turismo na 
lei orçamentária anual vigen-
te e apresentar um termo de 
compromisso assinado pelo 
prefeito ou dirigente respon-
sável pela pasta de Turismo 
-  aderindo de forma espontâ-
nea e formal ao Programa de 
Regionalização do Turismo e 
à Região Turística.

Lontra enfatiza que a 
opção de estar no mapa, ou 
não, partiu dos próprios ges-
tores, sem qualquer tipo de 
interferência do Governo do 
Estado ou do Governo Fe-
deral. “Estão no mapa aque-
les que queriam estar nele, 
pois a adesão foi voluntária 
e estivemos em todas as re-
giões apresentando todos os 
procedimentos e exigências 
necessárias”, disse a interlo-
cutora, definindo que o Mapa 
Turístico está bem.

Para a presidente da 
Empresa Paraibana de Turis-
mo (PBTur), Ruth Avelino, a 
redução do número de muni-
cípios do mapa permite uma 
maior atenção às cidades 
verdadeiramente turísticas. 
Na opinião dela, muitos lo-
cais, apesar de terem força 
de atração turística, ainda 
não possuem infraestrutu-
ra necessária para atender 
bem os turistas. Ela acredita 
que, a partir de agora, haja 
uma política de turismo que 
promova o desenvolvimento 
econômico das regiões.

Regiões envolvidas

AGREstE
Campina Grande, Esperança e Ingá;

bREjo
Alagoa Grande, Alagoa Nova (novo), Areia, Bananeiras, Belém 
(novo) Dona Inês, Guarabira, Lagoa de Dentro, Matinhas, Pilões, 
Remígio, Serraria e Solânea;

CARiRi
Boqueirão, Cabaceira e Salgadinho (novo);

CostA dAs pisCinAs
Bayeux, Cabedelo, Conde, João Pessoa e Pitimbu;

RotA AvEntuRAs nAs sERRAs
Araruna, Cuité e Nova Floresta;

tRiLhAs dos potiGuARAs
Baía da traição, Lucena, Marcação, Mataraca, Rio tinto e 
Santa Rita;

vALE dos dinossAuRos
Aparecida (novo), Poço de José de Moura, Pombal, Santa Helena 
(novo), Sousa, triunfo (novo), Uiraúna e Vierópolis;

vALE dos sERtõEs
Juru, Maturéia, Patos e São Mamede.

Foto: Reprodução/Internet

Vestígios dos dinossauros, que inclui oito municípios, estão no roteiro do novo Programa de Regionalização do Turismo do Estado

“Além do sucesso alcançado e obtido de-
vido ao estado de ânimo de todos os presentes 
no Clube dos Amigos do Vinho da Paraíba, nos 
deixam confiantes na continuidade do “clubi-
nho” e certos de que o futuro será melhor do 
que o presente”, comemora o presidente da 
entidade, na Paraíba, o empresário Joel Falconi, 
durante os festejos do 150 aniversário do clube. 

Conforme informa ele, essa avaliação 
positiva resultou de uma “conversa feita 
atualmente com vários participantes que 
formavam uma plateia mista no que se re-
fere à idade média dos presentes, que em 
sua maioria era constituída de uma Jovem 
guarda, que brincavam, cantavam e pula-
vam juntos com seus pais, avós e até bisavós 
como era o caso dos velhinhos”. 

Abaixo, o dirigente da entidade, Joel 
Falconi discorre, em entrevista, sobre a 
nova fase que vive atualmente o Clube dos 
Amigos do Vinho da Paraíba:

Clube do Vinho comemora 150 aniversário
ConFRARiA dE bACo

Como ocorrem as confrarias atuais do 
Clube dos Amigos do vinho da paraíba?

JF - Mesmo sem seguranças ou policiais, 
como sempre realizamos essa festa pacata, 
sem discussões ou malquerenças dando a im-
pressão que todos estávamos irmanados por 
bons princípios, aparentando constituirmos 
uma só família, presente numa festividade 
de comemorações como efetivamente acon-
tecia. Se o grupo mais jovem se esbaldava 
no dancing animado pelo som de uma dupla 
musical de alto nível que oferecia um reper-
tório diversificado, capaz de agradar todos 
os participantes, que se mantinham ultra 
animados.

Esse grau de civilidade sempre se impõe 
nas festas?     

JF - Nosso contato em diversas mesas, 
onde conversávamos com o grupo da maior 
idade, foi, na prática, uma excepcional tro-
ca de opiniões, onde não se falava de zika 
nem crise. Todos estávamos de alto astral 
o que foi muito oportuno para trocarmos 
ideias e opiniões sobre o futuro; chegando-
se à conclusão quase unânime que em todas 
as áreas que compõem nossa cidadania, se-

jam nos negócios, na política, no governo, 
na justiça, na saúde e na educação; envol-
vendo também grêmios e associações como 
o nosso “clubinho”: se faz necessário seguir 
as normas legais e/ou estatutárias, reconhe-
cendo sempre que o direito de cada um aca-
ba onde o do outro começa, transformando 
esse comportamento e essa maneira de ser, 
naquilo que simplificadamente poderíamos 
chamar civilidade, que constitui o princípio 
maior da cidadania.

haverá mudanças doravante no quadro da 
entidade?    

JF - Nossa euforia resultante da conver-
sação com associados, seus parentes e con-
vidados, deixaram bem claros quais os cami-
nhos que deveremos seguir e que se baseiam 
em inovar sempre, acompanhando a evolu-
ção em todas as áreas setoriais, evitando-se 
influências de falsos líderes que na vida real 
prometem mudanças com planos mirabolan-
tes que nunca pensaram em executar. Não 
somos religiosos e tampouco seguimos qual-
quer das correntes políticas em atividade em 
nosso país. Acontece que mesmo assim e, 
estando à frente dos destinos do Clube dos 

Amigos do Vinho da Paraíba desde o dia da 
sua fundação; consideramos ter chegado a 
hora de transferir o bastão que temos car-
regado juntamente com dona gizêlda e o 
apoio de todos os associados.

A transição ocorre então com o apoio do 
quadro social do clube?

JF - Que saibamos, somos a única asso-
ciação de caráter social de partido único. 
Não existem oposição nem divergências es-
clarecidas. Acontece que enquanto o tempo 
passa, nós todos envelhecemos. O abaixo-as-
sinado completou no dia 5 de março passa-
do 82 anos de muito trabalho. Fisicamente já 
começamos a sentir o peso dos anos, afinal 
não somos de ferro. Por essa razão já neste 
último evento quem dirigiu os contactos e a 
organização da última festa foi o nosso filho 
Sérgio Ramalho Falcone que pretendemos 
até o fim deste ano, passar o restante das 
nossas obrigações, para que o nosso clube 
não sofra soluções de continuidade, mesmo 
porque a família está de pleno acordo com 
a substituição; para a qual pedimos todo o 
apoio do quadro social e, antecipadamente 
nos confessamos.

A entrevista

Foto: Reprodução/Internet

Dia das Mães:
Procon aponta 
diferença em 
rodízios em JP

Quem está pensando em 
almoçar ou jantar fora de casa 
como opção de confraterniza-
ção com a família para home-
nagear a mãe no seu dia, co-
memorado neste domingo (8), 
deve ficar atento às diferenças 
nos preços praticados nos res-
taurantes de João Pessoa, que 
podem chegar a R$ 35,00 no 
rodízio de carnes. 

Pesquisa realizada pela 
Secretaria Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP) em sete restauran-
tes da capital que trabalham 
com rodízio de carne e self 
service, encontrou o menor 
preço do rodízio, 29,90, no 
restaurante Ancorar (Torre) 
e, o maior, R$ 64,90, no Tererê 
(Cabo Branco), diferença de R$ 
35,00. Os preços divulgados 
nesta pesquisa serão os co-
brados amanhã.   Marcos San-
tos, secretário do Procon-JP, 
esclarece que o levantamento 
não traz apenas a comparação 
entre os preços, mas informa 
também as opções de consu-
mo. A pesquisa indica os mais 
baratos, mas também oferece a 
opção do cardápio e a localiza-
ção do restaurante.    

A pesquisa do Procon-JP 
levantou, também, os valores 
cobrados na opção self ser-
vice, que encontrou o menor 
preço, 34,90, no restauran-
te Brasa Sul (Bancários) e, o 
maior, R$ 68,90, no Tererê 
(Cabo Branco), diferença de 
34,80. A pesquisa foi realizada 
entre os dias 4 e 5 de maio nos 
seguintes restaurantes: Tere-
rê (Cabo Branco); Picanha do 
Bastos (Torre); Ancorar (Tor-
re); Coelho’s (Bancários); Sal 
e Brasa (Bessa); Toca do Caju 
(Tambaú); e Brasa Sul (Ban-
cários). A pesquisa comple-
ta pode ser acessada no link 
http://goo.gl/eY5QZe

Joel: “Somos a 
única associação 

de caráter social de 
partido único. Não 
existem oposição 
nem divergência”
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Governo corrige tabela do IR e divulga 5 novas medidas
Pacote de tributos

Seguro defeso tem 
novas exigências

Custo da construção 
sobe 0,46% em abril

Preços monitorados 
têm alta de 0,69%

Regras do Plano 
Safra são aprovadas

CEF publica orçamento 
operacional do FGTS

O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) co-
meçou a adotar novos procedimentos 
para concessão do benefício do se-
guro-desemprego, durante o período 
de defeso, ao pescador profissional 
artesanal. A informação foi divulgada 
nessa quinta-feira (5) pela ministra 
Kátia Abreu. O objetivo da medida é 
dar mais transparência à concessão. 
Isso significa que a Mapa e as Supe-
rintendências Federais de Agricultura 
nos Estados passarão a exigir a apre-
sentação de documentação para o 
pagamento do seguro defeso.

O Índice Nacional da Constru-
ção Civil (Sinapi) registrou inflação 
de 0,46% em abril. A taxa é inferior 
aos resultados de março (0,82%) e 
de em abril do ano passado (0,5%). O 
aumento do custo da construção em 
12 meses chega a 7,14%, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). O custo nacional 
da construção por metro quadrado 
subiu de R$ 984,81 em março para 
R$ 989,37 em abril. A mão de obra 
foi o item que mais contribuiu para 
o aumento do custo da construção, 
uma vez que passou a custar 0,69% 
mais do que em março, chegando a 
R$ 462,59 por metro quadrado.

O reajuste dos remédios pres-
sionou a inflação de bens e serviços 
administrados em abril. Os itens mo-
nitorados saíram de uma deflação 
de 0,36% em março para uma alta 
de 0,69% no último mês. Os dados 
são do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) nessa sexta-fei-
ra. Os remédios ficaram 6,26% mais 
caros em abril, como reflexo de parte 
do reajuste de 12,50% em vigor 
desde o primeiro dia do mês. O item 
deu a maior contribuição individual 
para o IPCA: 0,20 ponto porcentual.

O Conselho Monetário Nacional 
(CMN) aprovou, em reunião extraor-
dinária ocorrida na quinta-feira, 5, as 
regras para o Plano Safra 2016/2017, 
além do programa de investimentos 
amparado pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), que serão implementadas 
durante o ciclo que começa a partir 
de julho. Segundo resolução do Con-
selho, publicada pelo Banco Central, 
as operações que têm como funding 
os recursos obrigatórios, a exemplo 
da poupança, terão taxa efetiva de 
juros de 9,5% ao ano. Os créditos 
de comercialização, terão taxa entre 
9,5% ao ano e 11,25% ao ano. 

A Caixa Econômica Federal pu-
blicou nessa sexta-feira (6) no Diário 
Oficial da União um novo orçamento 
operacional do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) para 2016, 
dividido por programas e unidades da 
Federação. A distribuição de recursos 
soma R$ 66,56 bilhões. A circular es-
tabelece, por exemplo, que foram des-
tinados, no máximo, R$ 24,2 bilhões 
para a concessão de financiamentos - a 
pessoas físicas ou jurídicas - que bene-
ficiem famílias com renda mensal bruta 
limitada a R$ 3,6 mil.

FOTOS: Reprodução/Internet

Correção da tabela do Imposto de Renda pessoa física vai impor ao Governo federal uma perda de R$ 5,20 bilhões na arredacação

 O Ministério da Fa-
zenda anunciou nessa sex-
ta-feira, 6, um pacote de 
cinco medidas tributárias 
que alteram a legislação 
do Imposto de Renda no 
Brasil. O pacote foi feito 
para compensar a per-
da de arrecadação com 
a correção da tabela do 
Imposto de Renda da Pes-
soa Física (IRPF) em 5%, 
anunciada no dia 1º de 
maio pela presidente da 
República, Dilma Rousseff.  
A correção da tabela tra-
rá uma perda de arreca-
dação de R$ 5,20 bilhões 
em 2017. Para compensar 
esse impacto negativo, o 
governo adotou outras 
medidas que elevam em 
R$ 5,35 bilhões a arreca-
dação no ano que vem. 
O saldo positivo será de 
R$ 150 milhões, segun-
do cálculos do governo.  
Além da correção da ta-
bela, foram anunciadas 

na manhã dessa sexta-fei-
ra outras quatro medidas. 
São elas: aplicação das 
alíquotas de 15%, 20% e 
25% sobre o IRPF de doa-
ções e heranças; tributação 
do excedente do lucro das 
empresas optantes pelo re-
gime de lucro presumido 
e pelo Simples Nacional; 
tributação dos direitos de 
imagem e voz; e diminui-

ção dos benefícios fiscais 
previstos no Regime Espe-
cial da Indústria Química.  
      

Lucro presumido
A medida que mais in-

crementará os cofres do 
governo é a tributação do 
excedente do lucro pelas 
empresas optantes pelo 
lucro presumido e pelo 
Simples Nacional. Só a tri-

butação sobre o lucro pre-
sumido será responsável 
pelo incremento de R$ 1,57 
bilhão nas receitas do go-
verno e a que incidirá sobre 
o Simples Nacional R$ 591 
milhões no caso do Simples 
Nacional. 

De acordo com a Fazen-
da, o projeto de lei enviado 
nessa sexta ao Congresso 
pretende aplicar imposto 

de renda com alíquota de 
15% sobre a distorção en-
tre o lucro presumido que 
serve de base para o cálculo 
do Imposto de Renda Pes-
soa Jurídica e o lucro con-
tábil Segundo a Fazenda, a 
mesma distorção é obser-
vada no Simples Nacional e 
pede a revogação expressa 
do dispositivo que permite 
essa distorção.

por Adriana fernandes e
Rachel Gamarski
Agência Estado

O ministro da Fazenda, Nelson 
Barbosa, anunciou nessa sexta-fei-
ra, 6, que o governo irá lançar um 
relatório da distribuição pessoal 
da renda e da riqueza da popula-
ção brasileira. Segundo o ministro, 
o objetivo do relatório é comple-
mentar as análises sobre distribui-
ção de renda com as estatísticas 
tributárias, particularmente o Im-
posto de Renda. 

De acordo com a apresentação 
do ministro, a desigualdade de 
renda e de riqueza tem se mostra-
do elevada. A Fazenda divulgará 

anualmente um relatório sobre a 
distribuição da renda e da riqueza 
da população brasileira. 

A portaria publicada nessa 
sexta-feira, 6, pela Fazenda obri-
gará a Receita a divulgar os dados 
do Imposto de Renda de Pessoa Fí-
sica (IRPF) em até 180 dias após o 
processamento das declarações de 
ajuste, desagregando as faixas de 
renda por centésimos e a Secreta-
ria de Política Econômica (SPE) fi-
cará responsável pela publicação 
de um relatório com as análises 
dos dados.

O Ministério da Fazenda de-
talhou as propostas que foram 
enviadas pela presidente Dilma 
Rousseff ao Congresso Nacional 
para compensar a correção de 
5% na tabela do Imposto de Ren-
da a partir de 2017. As medidas 
incluem aumento da tributação 
que incide sobre os direitos de 
imagem e voz (com expectativa 
de cerca de R$ 840 milhões de 
receita) e redução de benefícios 
fiscais ao setor químico (impacto 
de R$ 800 milhões).

Ao todo, o pacote de medi-
das - que ainda prevê tributação 
de heranças acima de R$ 5 mi-
lhões e doações acima de R$ 1 
milhão com IR - vai ainda gerar 
uma sobra de arrecadação de 
R$ 150 milhões. O impacto da 
correção da tabela em 2017 foi 
estimado em R$ 5,2 bilhões. O 
governo estimou em R$ 1 bilhão 
a tributação sobre heranças e 
R$ 490 milhões com doações. Já 
com a tributação do excedente 
do lucro pelas empresas tributa-
das pelo lucro presumido e pelo 
Simples Nacional, a receita será 
de R$ 2,16 bilhões.

A correção na tabela do IR 
faz parte do pacote de bonda-
des anunciado pela presiden-

te Dilma Rousseff no dia 1º de 
maio, Dia do Trabalhador. Se-
gundo o Ministério da Fazen-
da, o projeto enviado ao Con-
gresso propõe elevar o limite 
de isenção de R$ 1.903,98 para 
R$ 1.999,18. A primeira alíquo-
ta de 7,5% que era aplicada 
pela renda de R$ 1.903,99 até 
R$ 2.826,65 passará a ser apli-
cada para renda de R$ 1.999,19 
até R$ 2.967,98. A última faixa, 
de alíquota de 27,5%, incidirá 
para os que ganham acima de 
R$ 4.897,92; atualmente é apli-
cada para renda de R$ 4.664,68.

Se o projeto for aprovado, 
os limites de dedução também 
serão elevados em 2017. Entre 
eles dedução mensal por de-
pendentes (de R$ 189,50 para 
R$ 199,07) e as deduções anuais 
com educação (R$ 3.561,50 para 
R$ 3.739,58) e com dependente 
(R$ 2.275,08 para R$ 2.388,84). 

Os rendimentos isentos de 
aposentadoria e pensão para 
contribuinte acima de 65 anos 
passarão de R$ 1.903,98 por mês 
para R$ 1.999,18. A possibili-
dade de desconto simplificado, 
por sua vez, passará da renda 
atual de R$ 16.754,35 para R$ 17 
592,06.

Distribuição pessoal da renda e da riqueza

Imposto com direitos de imagem e som

O Brasil foi o quinto 
País que mais enviou re-
cursos para paraísos fis-
cais como Ilhas Virgens e 
Ilhas Cayman entre 2010 
e 2014, totalizando US$ 
23 bilhões, segundo 
estudo divulgado da 
Conferência das Nações 
Unidas sobre Comér-
cio e Desenvolvimento 
(Unctad). Entre 2010 e 
2014, Hong Kong lide-
rou o envio de recursos 
para esses centros finan-
ceiros, com 33% do total 
(US$ 148 bilhões), segui-
do por Estados Unidos 
(21% ou US$ 93 bilhões), 
Rússia (17%, ou US$ 77 
bilhões), China (10% ou 
US$ 45 bilhões) e Brasil 
(5% ou US$ 23 bilhões). 
Outros países responde-
ram por 14% do total ou 
US$ 64 bilhões, informou 
a Unctad.

Fluxos 
Em 2015, os fluxos 

financeiros para paraí-
sos fiscais somaram 72 
bilhões de dólares, uma 
queda de 8% na com-
paração com o ano an-
terior. Apesar da baixa, 
a Unctad considerou que 
o volume “permanece 
alto”, citando as inicia-
tivas internacionais para 
reduzir esse fenômeno 
que causa prejuízos bilio-
nários aos países.

“Os esforços para re-
duzir os fluxos financei-
ros offshore estão ocor-
rendo tanto em nível 
nacional como interna-
cional”, disse a Unctad. 
“Além de reformas na 
Holanda e em Luxem-
burgo, e o pacote da Co-
missão Europeia contra a 
evasão fiscal, os Estados 

Unidos têm implementa-
do gradualmente o Fatca 
(Foreing Account Tax 
Compliance Act)”, com-
pletou, citando ainda a 
cooperação internacio-
nal no âmbito do G-20.

“Revelações de que 
empresas grandes e pe-
quenas têm usado cen-
tros financeiros offsho-
re e outras jurisdições 
para evadir ou sonegar 
impostos forneceram 
ímpeto adicional a re-
formas políticas nessas 
áreas”, disse a Unctad, 
completando, porém, 
que “mais esforços são 
necessários”. Multina-
cionais contabilizam 
maiores lucros em pa-
raísos tributários.

Multinacionais
O estudo mostrou, 

ainda, que uma amos-
tra de multinacionais de 
26 países desenvolvidos 
teve mais lucros em Ber-
mudas (43,7 bilhões de 
dólares) que na China 
(36,4 bilhões de dólares) 
ou no Brasil (31,6%) em 
2014.

A participação dos 
lucros dessas multina-
cionais em relação ao 
Produto Interno Bruto 
(PIB) de Bermudas foi 
de 780% naquele ano, 
enquanto em países 
não considerados pa-
raísos fiscais foi, em mé-
dia, de 1%. Segundo a 
Unctad, as perdas com 
práticas tributárias de 
multinacionais causam 
prejuízos substanciais 
aos países, já que há 
um crescente número 
de companhias globais 
que contabilizam mais 
lucros em jurisdições 
offshore caracterizadas 
como paraísos fiscais.

Brasil é o 50 País a 
mais enviar recursos

PaRaíSOS FiSCaiS

Da Agência Brasil



Foto do ano de 
2003 da equipe 
de dirigentes que 
sob o comando de 
Cecílio Fonseca 
ajudou a construir 
a história do 
extinto jornal O 
Norte. Fundado no 
dia 7 de maio de 
1908, pelos irmãos 
Oscar e Órris 
Eugênio Soares,
o outrora 
glorioso jornal 
estaria completando 
hoje 108 anos

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Arquivo
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Advogados André Luiz Franco 
de Aguiar e Euclides Dias de 
Sá Filho, empresários Esaú 
da Silva Catão e Maria das 
Graças Cavalcanti Almeida, 
Sras. Sonia Vasconcelos, 
Roberta Azevedo Rodrigues 
de Aquino, Vanda Furtado 
e Adriane Adolfo, artista 
plástica Marlene Almeida, jor-
nalista Augusto Magalhães, 
contador Severino Barbosa 
de Araújo.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   No Teatro Piollin, com entrada gratuita, acontece hoje às 20h o espetáculo 
“Dúplice”, montado pelo grupo Rodrigo Cruz e Rodrigo Cunha, vindo de Goiânia-GO.

FOTO: Goretti Zenaide

Gervásio e Marletti Assis com Fabinha Dantas e sua filha Tereza Maria Dantas no almoço da Amem

 Os experientes cabe-
leireiros Toinho Matos e Ricardo 
Pinheiro comemoram 30 anos 
de sucesso do Studio Cabelo 
Cortado.
 O bacana salão de beleza, 
que atende a sociedade parai-
bana, fica no Victory Business, 
em Tambaú.

Foto: Dalva Rocha

Selma e Michael Smith marcaram presenças na festa da Amem

FOTO: Dalva Rocha

   O presidente do TJPB, desembargador Marcos Cavalcanti recebeu um 
exemplar do livro “Manual de Direito Processual Civil”, 2a edição, de autoria do juiz 
Manuel Maria Antunes de Melo,  que será lançado em breve naquele tribunal, tem 
o selo da CL Edijur.

Advogados André Luiz e Eulina Aguiar, ele é o aniversariante de hoje

   A academia Equilibra promove hoje às 6h30 na Praia do Cabo Branco, um aulão 
de Pilates, gratuita e aberta ao público. O evento marca a comemoração do Pilates Day, 
que acontece neste sábado.

“Alguém que é feliz a vida 
toda é um cretino; por 
isso, antes de ser feliz, 
prefiro ser inquieto”

“Nunca me faltaram 
histórias, mas 
ultimamente tem me 
faltado energia”

UMBERTO ECO ISABEL ALLENDE

Encontro

A SOFTCOM vai 
reunir hoje empresários da 
Paraíba para discutir 
sobre produtividade, 
redução de custos, 
inovação e tecnologia. 

O evento aconte-
ce às 8h30 no Tropical 
Hotel Tambaú.

Feirinha
ACONTECE hoje, 

a partir das 15h na 
Usina Cultural Energisa 
a segunda edição da 
Feirinha, oferecendo 
boas opções para o 
presente do Dia das 
Mães. O evento expôe 
produtos de várias 
marcas como moda, 
acessórios, comidas 
artesanais, plantas e 
jarros diferenciados 
para decorar o jardim e 
a casa.

A promoção tem 
coordenação das publi-
citárias Aline Beutten-
müller e Candy Ferraz.

Estimada Roberta Aquino é a aniversariante de hoje

FOTO: Dalva Rocha

Internacional
A CIDADE de João 

Pessoa vai sediar nos 
dias 20, 21 e 22 deste 
mês o I Encontro Inter-
nacional de Educação 
Unigrendal com diversos 
palestrantes, entre eles 
o professor Cipriano 
Luckesi que falará sobre 
“Avaliação Educacional: 
suporte para o sucesso 
nos atos do ensinar e 
aprender.” O evento, co-
ordenado pela profes-
sora Tânia Casteliano, 
será no Xênius Hotel, no 
Cabo Branco.

Turmas recursais

FORAM designados 
os juízes José Herbert 
Luna Lisboa, Josivaldo 
Félix de Oliveira e João 
Batista de Vasconcelos 
para compor a 1a Turma 
Recursal de João Pessoa. 
Para a 2a turma vão 
ficar os juízes 
Alexandre Targino 
Gomes Falcão, José 
Ferreira Ramos Júnior 
e Carlos Antônio Sar-
mento. Já para Campina 
Grande vão ser os juízes 
Bartolomeu Correia L. 
Filho, Fábio José de 
Oliveira Araújo e Gio-
vanni Magalhães.

Concerto

FORAM retomados 
esta semana os ensaios 
da Orquestra Sinfônica da 
Paraíba para a temporada 
2016. O primeiro concerto 
didático com regência do 
maestro Luiz Carlos Durier 
e com solo do violinista 
André Araújo de Souza, 
será na próxima quin-
ta-feira, às 20h30 na Sala 
de Concertos “Maestro 
José Siqueira”.

Mais um sonho realizado

O GOVERNADOR Ricardo Coutinho torna realidade 
mais um sonho da população do Conde. Na manhã deste 
sábado será entregue o novo acesso à Praia de Coque-
irinho, que beneficiará 50 mil habitantes e também os 
turistas do Brasil e do mundo que visitam aquele paraíso. 

É mais uma obra do Programa Caminhos da Paraíba, 
realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER), com 1,8 km de extensão e investimento, com re-
cursos próprios do Tesouro Estadual, de R$ 1.060.596,00. 

   O nosso amigo jornalista Gonzaga Rodrigues está de volta, a partir de 
hoje, às páginas do Jornal A União. Ele escreverá aos sábados e quartas-feiras. 
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Cuca promete limitar 
número de jogadores a 
partir de agora no Verdão

CAMPINENSE x CSP

STJD suspende jogo da semifinal
Eliminado da Copa do 
Brasil, Raposa vive 
pesadelo com o Galo
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O Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD) sus-
pendeu ontem, a partida en-
tre Centro Sportivo Paraibano 
(CSP) e Campinense, que seria 
realizada amanhã, às 19h, no 
Estádio Amigão, pelas semifi-
nais do Campeonato Paraiba-
no. Segundo a assessoria do 
STJD, até que seja analisado o 
mérito da questão, ficam sus-
pensas as partidas entre Ra-
posa e Tigre, já que, de acordo 
com o despacho assinado pelo 
presidente do órgão, Caio Cé-
sar Vieira Rocha, caso os jogos 
fossem realizados, iriam trazer 
prejuízos caso o mérito alvine-
gro venha a ser concedido no 
final do processo.

  No pedido, o Treze soli-
citou ainda o rebaixamento do 
Campinense e a anulação dos 
jogos do Rubro-Negro na dis-
puta deste ano, além de ocu-
par a vaga do rival. A alegação 
do Galo é que a Raposa estaria 
sem as certidões de quitação 
tributárias, o que seria proibi-
do e passível de eliminação das 
competições de acordo com o 
que estabelece a legislação do 
Profut. No começo da semana, 
o presidente do Tribunal de 
Justiça Desportiva da Paraíba 
(TJD-PB), Lionaldo Santos Sil-
va, emitiu um parecer inicial e 
indeferido o pedido apresenta-
do pela diretoria do Treze. 

No entanto, os alvinegros 
remeteram a petição à ins-
tância superior, que acabou 
concordando, pelo menos par-
cialmente, com o que foi pe-
dido pelos dirigentes galistas. 
Uma notícia que pegou todos 
de surpresa, principalmente 
quando a “logística’ da partida 
estava definida com arbitra-

gem definida. Para o presiden-
te da Raposa, William Simões, 
quem perde é o futebol parai-
bano com confusões e brigas 
nos bastidores. Segundo ele, o 
clube priorizou as semifinais 
do Estadual, quando perdeu 
para o Cruzeiro-MG (3 a 2), 
no jogo de volta pela Copa do 
Brasil, no Mineirão, na última 
quinta-feira. “Fizemos todo o 
planejamento para focar as 
atenções no Paraibano, quando 
inesperadamente recebemos 
esta decisão. É uma falta de res-
peito para quem deseja ocupar 
a vaga no tapetão”, disse. 

O dirigente afirmou que 
além dos clubes que estão 
envolvidos na disputa quem 
perde também é o torcedor 
que fica sem entender uma 
“novela’ de um clube que per-
deu no campo e que quer a 
todo custo entrar pela Justiça 
na competição. “Infelizmen-
te vivemos neste dilema com 
clubes que querem complicar 
a competição e modificar todo 
o planejamento que foi feito. 
O torcedor não perdoa este 
tipo de comportamento, pre-
judicando a todos que estão 
envolvidos”, avaliou.

A suspensão da partida não es-
tava nos planos do Centro Sportivo 
Paraibano, adversário do Campinen-
se Clube. O presidente do Tigre de 
João Pessoa, Josivaldo Alves, disse 
que a decisão tomada pelo Superior 
Tribunal de Justica Desportiva deve 
ser cumprida, no entanto, penali-
za os cofres públicos das equipes, 
dentre eles o próprio CSP que terá 
mais gastos com esta indefinição de 
quem será seu adversário.

Para Josevaldo Alves, a inde-

finição pode levar o clube a pagar 
folhas salariais que não estavam 
nos planos da equipe, até mesmo 
porque terá que manter o elenco 
treinando semanalmente para não 
perder o ritmo de quando o imbró-
glio for resolvido, não pegar o time 
despreparado. O presidente do CSP 
lamentou porém a situação e afir-
mou que essa briga judicial só vem 
acarretar em prejuízos morais para 
o Campeonato Estadual e para as 
equipes participantes.

CSP preocupado com mais despesas

Wellington Sergio
wsergionobre@yahoo.com.br

O lateral paraibano, Douglas 
Santos, ainda comemora a sua con-
vocação para a Seleção Brasileira, 
que vai disputar a  Copa América 
Centenário, uma edição especial, 
para celebrar os 100 anos da Confe-
deração Sul-Americana de Futebol. 
A competição será disputada nos 
Estados Unidos, de 3 a 26 de junho 
deste ano. Esta foi a primeira vez 
que o paraibano foi convocado para 

a seleção princi-
pal.  Antes, só 
tinha sido con-
vocado para a 
seleção olím-
pica.

“É uma 
honra e uma 

responsabilida-
de muito grande 

defender o Brasil 
em uma competição 
tão importante. Eu 
espero ter chance de 
ajudar o Brasil a con-
quistar este título, e 

mostrar que o 
nosso futebol 
está se 
recupe-
r a n d o 
do insu-
cesso da Copa do 
Mundo, no Bra-
sil”, disse o lateral 
esquerdo do Atlé-
tico Mineiro.

O u t r o 
paraibano 
muito fe-
liz com a 
convocação é o atacante Hulk, que 
atravessa grande fase no Zenit, da 
Rússia.  

“É um orgulho grande para mim 
vestir mais uma vez a camisa da Sele-
ção Brasileira. Deus queira que possa 
ajudar o Brasil a vencer esta Copa, 
que é especial. Estou muito motiva-
do, e espero dar tudo de mim para 
sair dos Estados Unidos com o título. 
Conto com o apoio de vocês paraiba-
nos”, disse o atacante.

Douglas Santos e Hulk 
vibram com a convocação

COPA AMÉRICA

Até o fechamento desta edi-
ção, a partidca entre Botafogo x 
Sousa, jogo de volta das semifi-
nais do Estadual, estava mantido. 
Ontem, porém, às vésperas deste 
jogo, valendo uma vaga para as 
finais do Campeonato Paraibano, 
e para as Copas do Nordeste e do 
Brasil de 2017, o Botafogo resol-
veu esconder o jogo. O técnico do 
Belo, Itamar Schulle, vem reali-
zando treinos secretos, como o 
que fez ontem, no Almeidão, ten-
tando surpreender o Dinossau-
ro, como fez da última vez que 
os dois clubes se enfrentaram 
no Almeidão, e o time da capital 

aplicou uma goleada de 5 a 0.
Precisando vencer para fi-

car com a vaga, Itamar promete 
um time no ataque, sufocando o 
adversário. Ele reconhece o po-
derio do adversário, mas aposta 
que o Botafogo será totalmente 
diferente daquela equipe que 
perdeu no último domingo para 
o próprio Sousa, no Sertão. “Uma 
atuação como a que tivemos no 
último jogo não se repete. Fomos 
muito aquém de nossas possi-
bilidades. Respeitamos muito 
a equipe do Sousa, único time a 
nos vencer na competição, mas 
aqui, com o apoio de nossa tor-

cida, com um gramado bom para 
jogar futebol, temos que nos im-
por e vencer bem”, disse.

Para esta partida de ama-
nhã contra o Sousa, Itamar tem 
dois problemas para escalar a 
equipe. O lateral direito Ângelo e 
o atacante Danielzinho estão en-
tregues ao Departamento Médi-
co, e dificilmente terão condições 
de jogo. Os prováveis substitutos 
serão Gustavo, na lateral direita, 
e Carlinhos ou Jó Boy, no ataque. 
O veterano Warley, artilheiro da 
equipe na competição, também 
tem grandes chances de entrar 
de primeira.

Botafogo faz treino secreto 
para surpreender o Sousa

SEMIFINAIS DO PARAIBANO

FotoS: Divulgação

Na noite da última quinta-feira, o Campinense deu muito trabalho ao Cruzeiro, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e se despediu da Copa do Brasil

Ontem de manhã, a equipe treinou no Estádio Almeidão, palco do jogo contra o dinossauro
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Governo inaugura em Teresina e 
Tocantins duas pistas de atletismo
Com padrão internacional, 
elas integram a Rede 
Internacional de Treinos

O ministro do Espor-
te, Ricardo Leyser, cumpriu 
agenda ontem em Teresina
-PI e em Palmas-TO, para a 
inauguração de duas novas 
pistas de atletismo com pa-
drão internacional que pas-
sarão a integrar a Rede Na-
cional de Treinamentos de 
Atletismo. Os equipamentos 
também fazem parte da es-
tratégia de nacionalização 
do legado dos Jogos Olímpi-
cos e Paralímpicos Rio 2016.

Pela manhã, às 9h30, 
o ministro esteve na Uni-
versidade Federal do Piauí, 
ao lado do reitor na UFPI, 
professor Hélder Nunes da 
Cunha, para a cerimônia de 
inauguração da pista oficial 
da universidade, e que rece-
beu certificação internacio-
nal nível 2 pela IAAF ( As-
sociação Internacional das 
Federações de Atletismo, 
na sigla em inglês). A pista 
contou com recursos de R$ 
9,3 milhões do Governo Fe-
deral. Após a inauguração, 
Ricardo Leyser vai visitar as 
obras do CT de badminton, 
que está em construção na 
universidade.

Já à tarde, por volta 
das 16h, foi a vez da inau-
guração da primeira pista 
internacional de atletismo 
na cidade de Palmas, loca-

lizada na Universidade Fe-
deral do Tocantins (UFT). A 
solenidade de inauguração 
contou com a presença do 
ministro Leyser e do reitor 
da UFT, Márcio Antônio da 
Silveira, além do prefeito de 
Palmas, Carlos Amastha e 

o presidente da Federação 
de Atletismo do Tocantins, 
Maurício Monteiro, entre 
outras autoridades. 

A pista de atletismo da 
UFT recebeu investimentos 
de R$ 8,8 milhões do Gover-
no Federal, com oito raias 

de 400 metros, e compõe o 
Centro Olímpico Heróis do 
Araguaia no campus de Pal-
mas. Também recebeu certi-
ficação nível 2 da IAAF.

Assim como a pista da 
UFPI de Teresina o equipa-
mento da UFT faz parte da 

Rede Nacional de Treina-
mentos de Atletismo que o 
Ministério do Esporte está 
construindo em todo o Bra-
sil. Ao todo serão 47 pistas 
oficiais, resultado de parce-
rias com governos estaduais, 
prefeituras, universidades, 

CBAt, federações estaduais 
e clubes, num investimento 
total de R$ 301,8 milhões. 
As demais obras estão em 
diferentes estágios, com 17 
pistas entregues, além das 
duas que estão sendo inau-
guradas nesta sexta-feira.

FotoS: Divulgação

A nova pista de atletismo de Teresina, capital do Piauí, foi entregue ontem e já pode ser utilizada para treinamentos internacionais de seleções

Doze atletas da luta olímpica bra-
sileira iniciaram ontem as disputas, em 
Istambul, do Pré-Olímpico Mundial da 
Turquia, última chance de garantir 
presença nos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro. Para classificar o país, os 
lutadores devem terminar entre os 
dois primeiros colocados em sua cate-
goria de peso. 

Davi Albino, bronze nos Jogos Pan
-Americanos de Toronto 2015, esteve 
perto de garantir a vaga para os Jogos 
de Londres e espera subir uma posição 
para garantir presença na maior com-
petição esportiva do planeta. O atleta 
faz parte do programa Bolsa Pódio do 
Ministério do Esporte.  

“Esta seletiva é tão ou ainda mais 
difícil que os próprios Jogos Olímpi-
cos. Todos os países que ainda não 
conquistaram vaga vão lutar. Na se-
gunda seletiva mundial para os Jogos 
Olímpicos de Londres 2012, acabei 
em terceiro lugar e ficando de fora 
por uma posição. Treinamos bastante 
e contamos com a torcida brasileira 

para ir em busca desta classificação”, 
afirmou Davi, categoria até 98kg do 
estilo greco-romano.  

Outros três atletas representam 
o país no estilo greco-romano. Die-
go Romanelli, até 59kg, Ângelo Mo-
reira, até 75kg, e Ronisson Brandão, 
até 85kg. No sábado será a vez das 
atletas do estilo livre feminino Susana 
Santos, até 48kg, e Giullia Penalber, 
até 53kg. Já no estilo livre masculino, 
a equipe terá representante nos seis 
estilos olímpicos. Filipe Esteves, até 
57kg, Lincoln Messias, até 65kg, Pedro 
Rocha, até 74kg, Adrian Jaoude, até 
86kg, Paulo Victor Santos, até 97kg, e 
Antoine Jaoude, até 125kg.

O Brasil conta com cinco vagas 
para os Jogos do Rio. Joice Silva, até 
58kg, Lais Nunes, até 63kg, Gilda Oli-
veira, até 69kg e Aline Silva, até 75kg, 
todas no estilo livre feminino. A quin-
ta vaga foi conquistada na categoria 
até 130kg do estilo greco-romano, 
mas ainda não há definição de qual 
atleta representará o país.

Atletas buscam na Turquia 
vagas para Jogos Olímpicos

LUtA oLÍMPICA

A competição é a última seletiva dos participantes visando presença nos Jogos do Rio 2016

Equipe brasileira participa da competição a partir da próxima terça-feira como uma das favoritas

A seleção brasileira 
masculina de polo aquático 
estreia na próxima terça-fei-
ra, na fase preliminar da Liga 
Mundial da modalidade, em 
Yokohama, no Japão. No ano 
passado, o Brasil, comanda-
do pelo consagrado técnico 
Rakto Rudic, atual campeão 
olímpico com seu país natal, 
a Croácia, conquistou uma 
inédita medalha de bronze.  

A seletiva vai até o dia 

15 e selecionará quatro equi-
pes para se juntarem aos me-
lhores da seletiva europeia, 
que termina exatamente no 
dia 10. Mas a China, anfitriã 
da Super Final – 21 a 26/6, 
em Huizhou - está automa-
ticamente classificada. Por-
tanto, se os chineses esti-
verem entre os quatro mais 
bem classificados, a equipe 
quinta colocada também ga-
rantirá sua vaga.

Na versão feminina, o 
Brasil conquistou sua vaga 
para a Super Final, na sele-
tiva de fevereiro, junto aos 
Estados Unidos, Austrália, 
China e Canadá. Esta sema-
na foi completada a lista dos 
países classificados para 
esta fase final, de 7 a 12 de 
junho, em Xangai, China. Os 
melhores da classificatória 
da Europa foram Itália, Rús-
sia e Espanha.

Polo aquático do Brasil disputa 
a Liga Mundial em Yokohama

SELEtIVA

Seleção Brasileira Calendário

Escalação
n Dia 10/5: Brasil x Cazaquistão – 5h30

n Dia 11/5 – Brasil x Austrália – 4h

n Dia 12/5 – Brasil x China – 4h

n Dia 13/5 – Brasil x EUA – 4h

n Dia 14/5 – Brasil x Japão – 7h

n Dia 14/5 - Disputa do 5º lugar – 23h

n Dia 15/5 - Disputa do bronze – 0h30 / Final – 2h

Slobodan Soro (goleiro), Vinícius Antonelli (goleiro), 

Bernardo Carelli Oliveira (goleiro), Bernardo Gomes, 

Guilherme Gomes, Gustavo “Grummy” Guimarães, 

Ives Gonzalez, Jonas Crivella, Felipe Silva, Felipe Per-

rone (capitão do time), Josip Vrlic, Ádria Delgado, 

Bernardo Reis Rocha, Paulo Salemi e Rudá Franco.



Cuca quer enxugar o Palmeiras
QUALIDADE

Treinador quer elenco 
com no máximo 30 
atletas à disposição
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Elenco enxuto, com 
chances reais a todos. Essa 
é a filosofia implantada por 
Cuca no Palmeiras para, des-
sa forma, manter os atletas 
em um ritmo ideal de jogo e 
motivados para as partidas. 
Para o treinador, o número 
ideal é de no máximo 30 jo-
gadores - ele pode ser tam-
bém de “apenas” 28.

Hoje, depois de mudan-
ças nas últimas duas sema-
nas, o Palmeiras conta com 
38 atletas no profissional 
- um a mais em relação ao 
grupo que Cuca encontrou 
ao assumir o time Alviverde 
no dia 14 de março.

Desde então, quatro jo-
gadores deixaram o clube: 
Lucas Taylor, Nathan, Vic-
tor Luis - todos empresta-
dos - e Fellype Gabriel, cujo 
contrato foi rescindido. Em 
contrapartida, o Palmeiras 
passou a treinar com duas 
novidades: o meia Vitinho e 
o zagueiro Augusto, ambos 
promovidos da base. 

Além disso, o clube 
contratou o atacante Róger 
Guedes no começo de abril. 

Na semana que vem, o meia 
Danilo Tchê Tchê, que dispu-
tará a final do Paulistão pelo 
Audax, estará à disposição 
de Cuca, enquanto o zaguei-
ro colombiano Yerry Mina, 
do Independiente Santa Fé, 
se apresentará em agosto. 

Nesse cenário, o clu-
be terá de negociar até oito 
jogadores para chegar ao 
número desejado por Cuca. 
Hoje, o treinador tem à dis-
posição cinco goleiros, sete 
zagueiros, quatro laterais, 
seis volantes, sete meio-

campistas e nove atacantes, 
incluindo Tchê Tchê e Mina 
nessa conta ligada ao elenco.

A conta de Cuca pode, 
porém, considerar três ar-
queiros: Fernando Prass, 
Vagner e Jailson - Vinícius 
Silvestre e Daniel Fuzato 

participam dos treinos na 
Academia de Futebol. Com 
isso, haveria seis cortes, no 
mínimo.

Quem sai do clube 
O meia Régis, por exem-

plo, foi dado como uma con-

tratação certa pelo Bahia na 
semana passada. O atleta 
está emprestado ao Palmei-
ras pelo Sport, com contra-
to até o fim do ano. O clube 
baiano está disposto a com-
prar parte dos direitos eco-
nômicos do atleta.

Cruzeiro sofre, 
mas passa à 
próxima fase da 
Copa do Brasil

O Cruzeiro não foi bri-
lhante, deixou o torcedor 
impaciente, mas teve uma 
noite feliz nessa quinta-fei-
ra. A Raposa (que contou 
com a estreia do lateral Lu-
cas) sofreu para vencer o 
Campinense por 3 a 2 pelo 
jogo de volta da primeira 
fase da Copa do Brasil. Alla-
no, De Arrascaeta e Willian 
fizeram os gols celestes, 
enquanto Adalgiso Pitbull 
marcou duas vezes para os 
visitantes.

Com o resultado, o Cru-
zeiro avança na competição 
nacional e terá pela frente o 
Londrina. O primeiro jogo 
válido pela segunda fase da 
competição nacional acon-
tece já na próxima terça-fei-
ra, na cidade paranaense.

Foi um primeiro tempo 
marcado pelo equilíbrio. 
O Cruzeiro, com a necessi-
dade de dar uma resposta 
para a torcida após a que-
da no Mineiro, tomou as 
primeiras iniciativas. O gol 
de Allano, aos 17 minu-
tos, trouxe um certo alívio. 
Mesmo assim, alguns erros 
e a própria postura da Ra-
posa após sair na frente, 
tendo dificuldades na cria-
ção de jogadas, deixou o 
torcedor impaciente.

O Campinense, que 
em um primeiro momento 
iniciou com uma propos-
ta de se fechar atrás e sair 
na boa, precisou ousar um 
pouco mais. Foi igualando o 
jogo e estudando o melhor 
momento de dar o bote. O 
Cruzeiro relaxou e a equipe 
paraibana aproveitou. Em 
um contra-ataque rápido, 
Adalgiso Pitbull foi aciona-
do na área e empatou. Na 
saída para o intervalo, vaias 
celestes e preocupação por 
uma eliminação precoce.

Rosario Central fez valer a sua 
vantagem dentro do Gigante de Ar-
royito: não deu chances ao Grêmio. 
Aplicou 3 a 0 e se classificou para a 
próxima fase, deixando o Grêmio eli-
minado nas oitavas de final da Copa 
Libertadores pela quarta vez consecu-
tiva, assim como já havia ocorrido em 
2011, 2013 e 2014. O jogo ocorreu na 
noite da última quinta-feira.

O plano do Grêmio era atacar 
com força, inverter o jogo e adiantar 
a marcação. O problema é que esse 
plano proporcionou alguns espaços 
significativos para o Rosario Central, 
que foram aproveitados logo no iní-
cio da partida: Montoya conduziu 
a bola pela intermediária direita e 
fez um belo cruzamento para Mar-
co Ruben, que se antecipou a Fred e 
chutou. Grohe defendeu, mas a bola 
parou dentro do gol: 1 a 0 para a 
equipe argentina.

Neste momento, o Grêmio preci-
sava dos mesmos dois gols que eram 
necessários antes da partida para clas-
sificar. Também por isso, a ideia de 
jogo não mudou: a equipe tricolor se-

guiu utilizando com força os lados do 
campo para atacar, especialmente com 
tabelas entre Ramiro e Miller Bolaños 
pelo lado direito. Aos 18 minutos, Ra-
miro fez um cruzamento na cabeça de 
Giuliano, no primeiro poste. O goleiro 
Sebastián Sosa salvou. Aos 23, porém, 
o Grêmio sofreu um duro revés. Cervi 
conseguiu driblar dentro da área e foi 
calçado por Marcelo Hermes dentro 
da área: pênalti. Marco Ruben cobrou 
com força, no ângulo direito de Mar-
celo Grohe: 2 a 0.

Nos minutos seguintes do primei-
ro tempo, o Rosario Central recuou 
bastante, apesar dos pedidos estriden-
tes de Eduardo Coudet para o time 
avançar. O Tricolor Gaúcho, entretan-
to, não conseguia finalizar ao gol. 
Fred bateu uma bola forte nas mãos 
de Sosa aos 34 minutos do primei-
ro tempo. Aos 42 minutos, o Grêmio 
conseguiu um bom ataque: depois de 
uma extensa troca de passes em frente 
à área, Luan passou para Marcelo Her-
mes, que bateu cruzado, rasteiro, mas 
para fora. “Tem tempo, estamos bem 
no jogo. Tomamos dois gols por bobei-

ra nossa”, afirmou o volante e capitão 
Maicon no intervalo da partida.

No segundo tempo Roger subs-
tituiu Douglas por Pedro Rocha, 
tentando aumentar a velocidade no 
ataque. Com esse aumento da veloci-
dade, veio a pressa e os erros de pas-
ses. Nos primeiros minutos, o Rosario 
Central se impunha em campo: mes-
mo com bem menos ímpeto ofensivo, 
dominava a equipe gremista. Aos 11 
minutos, Fernandez cruzou e a bola 
passou muito perto do gol de Grohe. 
No escanteio, Donatti se deslocou e 
cabeceou livre: 3 a 0.

Miller Bolaños saiu para a entra-
da de Bobô aos 17 minutos. O Imor-
tal, porém, estava no chão: o time não 
conseguia mais encaixar ataques, en-
quanto o Rosario Central matava tem-
po, satisfeito com o resultado. 

Aos 27 minutos, o time argentino 
quase conseguiu o quarto gol: Germán 
Herrera dividiu com Marcelo Grohe, 
que saiu da área, e a bola sobrou para 
Marco Ruben. Ele correu para a lateral 
da área e tentou cruzar para a cabeça 
de Herrera, mas Fred afastou.

Rosario Central elimina o Grêmio
COPA LIBERTADORES

FOTOS: Dilvulgação

Time brasileiro não aguentou pressão da equipe argentina, perdeu por 3 a 0 e se despediu de forma precoce da Libertadores

Chileno e 
colombiano
são banidos
do futebol

O Comitê de Ética da 
Fifa anunciou ontem o ba-
nimento de qualquer ativi-
dade relacionada ao futebol 
do chileno Sergio Jadue, 
ex-presidente da Federa-
ção Chilena e ex vice-pre-
sidente da Conmebol, e do 
colombiano Luis Bedoya, 
ex-vice-presidente da Con-
mebol e ex-membro do Co-
mitê Executivo da Fifa.

As investigações con-
tra os dois ex-dirigentes 
do futebol sul-americano 
começaram em 4 de de-
zembro de 2015. Bedoya 
se declarou culpado em 
dezembro à Justiça dos Es-
tados Unidos dos crimes de 
associação ilícita para de-
linquir e conspiração para 
cometer fraude, enquanto 
Jadue admitiu à promotoria 
americana ter sido parte do 
escândalo de subornos que 
afetou duramente a Fifa.

As sanções, de acordo 
com o comunicado divulga-
do pela Fifa, afetam os cam-
pos “administrativo, espor-
tivo ou qualquer outro”, 
ligados ao futebol “tanto a 
nível nacional como inter-
nacional”.

Bedoya, que também 
foi presidente da Federação 
Colombiana de Futebol, re-
nunciou ao cargo em 9 de 
novembro.

Jadue também renun-
ciou ao posto de presidente 
depois de admitir à Justiça 
americana as acusações. 
Ele também é investigado 
pelas autoridades chilenas 
por lavagem de dinheiro.

Os exemplos dados 
pela Fifa é apenas dois dos 
vários casos que a entidade 
vem tomando ao longo de 
um ano. Em 2015, muitos 
foram dirigentes de con-
federações e diretores da 
própria entidade banidos 
por atos de corrupção no 
futebol pelo mundo.

A equipe do Palmeiras viveu momentos de turbulência nos meses iniciais deste ano, no entanto, para o Brasileiro, treinador quer dar a volta por cima com elenco fechado



“Não estou satisfeita com a marca”
ANDRESSA MORAIS
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As mãos abençoadas de Zominha
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

Ele é uma figura bastante conhecida do público despor-
tista do estado, principalmente da grande torcida botafoguen-
se, pois  acaba de completar trinta anos de bons serviços ao 
alvinegro da estrela vermelha.

Ermírio de Souza Lima Filho, o popular “Zominha”, iniciou 
a sua carreira profissional de massagista no ano de 1979 
como auxiliar do saudoso Adalberto Lima, recentemente 
falecido  e que também marcou época no nosso futebol, princi-
palmente no Campinense Clube.

“Zominha” não fez nenhum curso ou especialização para 
exercer a profissão que tanto ama, ele é autodidata e seguiu 
as orientações e ensinamentos do mestre Lima. Passou por 
várias equipes do estado, como o Santa Cruz de Santa Rita, 
Treze e Campinense da Rainha da Borborema,  e o Auto Espor-
te da capital. Também trabalhou fora da Paraíba, no Capela de 
Alagoas e no Baraúnas de Mossoró-RN.

Mas quando foi no dia primeiro de maio do ano de 1986, 
“Zominha” passou a fazer parte da família botafoguense e sua 
exitosa carreira na Maravilha do Contorno continua até os dias 
atuais. No Belo ele foi campeão várias vezes da Primeira divi-
são, podemos aqui relacionar os títulos de 1986 e 1988, 1998 
e 1999, 2003, 2013 e 2014. Viu e exerceu  as suas funções com 

o clube na Primeira divisão do Campeonato Brasileiro e em 
importantes torneios.

Acompanhou diversas promessas da base que viraram 
realidade no time profissional. Conviveu e ajudou na recuperação 
de vários jogadores importantes e de várias gerações do clube,  
como W. Luiz, Pedrinho,  Maurício Cabedelo, Missinho, Gerson, 
Cassio, Agnaldo, Betinho, Dentinho, Lenilson, Frontinni, Genival-
do, Doda, Aidar, Warley e tantos outros que honraram a camisa e 
contribuíram com a história do clube. 

Esses craques, defensores ou  atacantes, antes de entra-
rem em campo e alegrarem a imensa torcida paraibana, passa-
ram pelas mãos milagrosas desse profissional que seguindo as 
orientações do médico do clube realiza massagens recuperan-
do os mesmos de pancadas, quedas e agressões físicas de um 
modo geral.

Ele cita e recorda os tempos ruins no clube, quando faltava 
estrutura, havia atraso de pagamento e escassez de títulos ; quan-
do perguntamos a ele as alegrias que o futebol lhe proporcionou, 
ele diz que foram várias e muitas, podendo aqui citar a inesque-
cível campanha do título brasileiro da série “D”,  conquistado de 
forma inédita pelo Botafogo Futebol Clube e consequentemente o 
acesso para a série “C”.

 Hoje, aos cinquenta e seis anos 
de idade, bastante experiente e 
vivido no mundo do futebol, 
“Zominha” pretende conti-
nuar se aperfeiçoando e tra-
balhando no Belo, pois faz 
o que gosta e se identifica 
com o clube e a sua fiel 
torcida.  Ele me disse que já 
recebeu convites para tra-
balhar em outras agremia-
ções - da Paraíba e de outros 
estados - mas prefere perma-
necer na família botafoguense 
que tão bem lhe acolheu.

Por tudo que fez 
com dedicação e zelo, o 
massagista “Zominha” 
escreveu o seu nome 
com tintas perpétuas e 
douradas na história do 
futebol paraibano.

A paraibana Andres-
sa Oliveira de Morais, que 
já tem índice para os Jogos 
Olímpicos de 2016, a par-
tir do mês de agosto no Rio 
de Janeiro, disse ontem que 

não está satisfeita com sua 
marca que lhe garantiu uma 
vaga na Seleção Brasileira de 
atletismo nos Jogos e que, 
até lá, pretende melhorar 
os 64,15m, que conquistou 
no ano passado, e atingir ou 
superar sua melhor marca 
pessoal, que é de 64,21m no 
lançamento de disco.

“Eu estou muito feliz e 
grata pelo resultado, mas não 
atingi o objetivo que tracei 
para este ano. Eu ainda quero 

melhorar bastante e bater o 
meu recorde pessoal”, contou 
Andressa, que tem como me-
lhor marca pessoal 64,21m, 
conquistado no Campeonato 
Ibero-Americano de Barqui-
simeto, em 2012.

A atleta que é natural 
de João Pessoa e integra o 
clube paulista Esporte Clube 
Pinheiros, estará no próximo 
dia 15 disputando o Campe-
onato Ibero-Americano de 
Atletismo, no Rio de Janeiro, 

cujo objetivo é superar sua 
marca pessal. “Estou trei-
nando todos os dias, nos dois 
turnos, inclusive aos sába-
dos e domingos. Quero che-
gar firme e pronta aos Jogos 
Olimpícos para conquistar a 
tão sonhada medalha olím-
pica”, afrmou Andressa, na 
manhã de ontem, logo após 
mais um treinamento. Estará 
também no Troféu Brasil de 
Atletismo, no próximo mês, 
última seletiva olímpica para 

os atletas brasileiros.
No próximo dia 3, ela es-

tará em João Pessoa para con-
duzir a tocha olímpica. “Como 
paraibana que sou e integran-
te da Seleção Brasileira de 
atletismo, o Comitê Olímpico 
Brasileiro me credenciou para 
conduzir a tocha olímpica. Para 
mim, motivo de muito orgulho 
e de reconhecimento pelo que 
tenho feito pelo país e pela nos-
sa Paraíba”, afirmou Andressa.

Apesar da Confederação 

Brasileira de Atletismo não 
ter divulgado oficialmente os 
atletas que estarão nos Jogos 
Olímpicos, devido ainda não 
ter ocorrido o Troféu Brasil, 
Andressa Morais afirmou 
que somente uma “tragédia” 
lhe tira da delegação brasilei-
ra dos Jogos. “No lançamento 
de disco vão três atletas. Sou 
a melhor ranqueada e, a cada 
treino melhoro ainda mais. 
Acho muito difícil eu não 
está lá”, finalizou.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

José Roberto Ferreira de Olivei-
ra, atleta da Associação Paraibana 
de Cegos (Apace), soltou o grito de 
campeão no início da noite da última 
quinta-feira. Ao lado de outros cinco 
brasileiros, conquistou a medalha de 
ouro no Aquece Rio International de 
Goalball, evento-teste desta modali-
dade esportiva, que ocorreu na Are-
na do Futuro, no Parque Olímpico da 
Barra da Tijuca, na capital carioca.

 Depois de um dia corrido e can-
sativo com outras duas partidas, o 
Brasil venceu por 11 a 7 a Lituânia na 

grande final do evento-teste de Goal-
ball. Em terceiro lugar ficou a equi-
pe da Finlândia. A competição teve 
a participação das quatro principais 
seleções do ranking mundial, além 
de Brasil, Lituânia e Finlândia, os EUA 
também testaram as instalações da 
arena para os Jogos Paralímpicos Rio 
2016.

A medalha de ouro conquista-
da a poucos meses das Paralimpía-
das no mesmo local da competição 
é um aperitivo para o técnico da 
seleção Brasileira Alessandro Tosim.  

“Nós conseguimos readaptar as bo-
las da Lituânia rapidamente depois 
da derrota do primeiro jogo desta 
quarta. Foi muito interessante por-
que no último jogo conseguimos 
manter uma consistência na defe-
sa” E complementa sobre a possibi-
lidade de ter confrontos com outros 
países, “nós estávamos um pouco 
distantes deste cenário europeu, da 
batida de bola deles que é bastan-
te diferente. No último jogo, fomos 
nos ajustando e fomos crescendo na 
competição.

Paraibano é campeão no Rio
GOALBALL

FOTOS: Divulgação

Andressa Morais estará 
em João Pessoa no dia 

3 para conduzir a tocha 
olímpica

Com índice para as 
Olimpíadas, paraibana 
quer fazer melhor



Ney Matogrosso traz 
a João Pessoa turnê 
‘Atento aos Sinais’ 
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Ramalho Leite escreve 
sobre o “Poeta das Pombas” 
que morou em Bananeiras
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Trade turístico comemora 
pavimentação do acesso 
à Praia de Coqueirinho
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O retorno
do mestre

O bom filho à casa 
torna. É o que aconte-
ce com o jornalista, 
escritor e mestre da 
crônica paraibano 
Gonzaga Rodrigues 
a partir deste sába-
do, quando começa a 
escrever seus textos 
no jornal A União, 
onde também os pu-
blicará nas quartas-
feiras. “José Américo 
de Almeida ficaria 
feliz com esse retor-
no de Gonzaga Ro-
drigues para A União 
por dois motivos: pri-
meiro, porque ninguém 
se perde na volta; segundo, porque 
o jornal reconquista quem iniciou a 
carreira de jornalista em suas páginas, 
inicialmente como revisor, depois como 
redator, colunista e diretor. Sinto-me fe-
liz e honrado com a volta dele ao nosso 
aconchego”, disse o jornalista e colunista 
Martinho Moreira Franco. “Fico muito fe-
liz com a presença de Gonzaga Rodrigues 
no jornal. A União ganha muito, pois a re-
lação dele com o jornal foi muito intensa 
e de altíssima conta e é o melhor cronista 
da Paraíba”, garantiu o jornalista Agnaldo 
Almeida. “É de fundamental importância a 
presença de Gonzaga em qualquer órgão 
cultural da Paraíba. Gonzaga já não é mais 
um autor qualquer, é referência na forma-
ção da opinião pública local, sobretudo 
na reflexão dos problemas cotidianos, da 
paisagem e da história de João Pessoa”, co-
mentou o escritor e crítico literário Hilde-
berto Barbosa Filho. “A presença de Gon-
zaga Rodrigues nas páginas da imprensa 
paraibana se torna um fator imprescindí-
vel pela sua militância, ao longo da qual 
tem brindado o público leitor da Paraíba 
com verdadeiras joias do jornalismo mo-
derno”, ressaltou, ainda, o jornalista Seve-
rino Ramos.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

O jornalista e escritor
Gonzaga Rodrigues
volta a colaborar para
A União a partir de hoje 

Agnaldo Almeida considerou “um 
achado” de A União o retorno de Gon-
zaga Rodrigues. “É o melhor cronista 
da Paraíba e está a ombrear com ou-
tros cronistas, como Paulo Mendes 
Campos, Rubem Braga e outros”, disse 
ele, lembrando que Gonzaga sempre 
reconheceu o hoje centenário jornal 
da imprensa oficial do Governo do Es-
tado como uma universidade, por dar 
espaço para a cultura e o ensinamento 
e pelo qual já passaram nomes que se 
tornaram importantes em âmbito na-
cional, a exemplo do escritor José Lins 
do Rego. “A União é testemunha e per-
sonagem da história, como aconteceu 
durante a Revolução de 1930 e a morte 
de João Pessoa. Gonzaga vai ajudar a 
redimensionar esse secular jornal e os 
leitores para uma relação estimulado-
ra”, comentou o jornalista, que, a pro-
pósito, mantém a coluna dominical in-
titulada Deu no Jornal em A União. 

“A palavra de Gonzaga é funda-
mental. Essa volta é simbólica, pois re-
torna às origens. Não é desejando sua 
morte, mas Gonzaga não é mais um 
menino, pois tem mais de 80 anos e, 
com essa volta, começa a unir os fios da 
sua presença. A sociedade tem muito 
a ganhar. Acho importante para que 

Gonzaga Rodrigues não seja silencia-
do. O fechamento do Jornal da Paraíba 
o silenciou. Fico muito feliz com essa 
volta, trazendo o olhar singular, lírico, 
recuperando essa presença relevante”, 
afirmou Hildeberto Barbosa. 

O jornalista Severino Ramos tam-
bém ressaltou que “é sempre motivo 
de júbilo para os leitores ter Gonzaga 
Rodrigues de volta ao batente, com 
as suas preciosas joias literárias, sem-
pre focando o cotidiano da cidade de 
João Pessoa”. 

Em junho de 2013, o Correio das 
Artes - que é o suplemento literário 
de A União - publicou reportagem de 
capa, intitulada Gonzaga Rodrigues 
- A flor da saudade no sítio da memó-
ria - para celebrar o transcurso dos 80 
anos de idade do jornalista e escritor, 
que agora retorna ao jornal. A maté-
ria, denominada Gonzaga Rodrigues: 
do jornalismo à literatura, uma lição de 
vida e assinada pelo jornalista Alexan-
dre Nunes, é ilustrada com fotos de An-
tônio David e a homenagem inclui, na 
mesma edição, depoimentos de vários 
amigos e colegas de batente do mes-
tre da crônica, que nasceu na cidade de 
Alagoa Nova, localizada na região do 
Brejo do Estado.    

Intelectuais celebram a volta do cronista 
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O “poeta das pombas” 
morou em Bananeiras

Ramalho
LeiteRita: Três 

vezes mãe

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Farolito

Chamava-se Rita, mas poderia ser Antônia ou Jose-
fa, nome de gente pobre. Quando a conheci, ela já parecia 
velha, embora sua  identidade lhe atestasse ser   mulher de 
35 anos. Morava numa favela, parece-me que a Beira Rio e 
podia se dizer que era mãe três vezes. Primeiro, porque na 
casa onde trabalhava, ajudava a criar os dois filhos da dona, 
vinda de São Paulo, depois da separação. Segundo, porque 
ao se casar, o marido já trouxera um filho, fruto  de ante-
rior casamento fracassado. Terceiro, porque – cansada dos 
filhos dos outros – resolveu ter, também, sua própria filha 
com quem dividia os poucos reais que lhe sobravam no fim 
do mês.

Era pau pra toda obra. Cozinhava bem, arrumava 
a casa com gosto pela limpeza e, sobretudo se esmerava 
quando se tratava de cuidar das crianças. Fazia-se mãe por 
inteiro, fossem os meninos seus filhos ou não. Não tinha 
cara feia nem enjeitava trabalho: estava sempre pronta a 
aceitar o reforço do salário, na tarefa mais pesada de pre-
parar o jantar especial ou ajudar no almoço de domingo de 
amigos e parentes da patroa.

Se não era uma bela mulher, mantinha um corpo sau-
dável sem gordura aparente, embora os vincos das primei-
ras rugas já teimassem em aparecer no rosto sofrido pelo 
rigor das necessidades da vida dura e difícil que  enfrentou 
desde os tempos de menina, daquelas meninas  que sequer 
têm  o direito de conhecer os  pais.

Rita pra lá, Rita pra cá, ajudando, trabalhando, ga-
nhando e usando os ganhos para fazer da filha o que ela não 
conseguiu ser – uma professora diplomada. Assim seguia na 
vida, sempre com um sorriso nos lábios, sem mágoas pela 
pobreza que Deus lhe deu, sem palavras de heresia pela 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

A mulher no banco lamentava-se 
que dias antes tinha sido vítima de uma 
“saidinha”. Levaram todo o dinheiro 
que ela havia tirado para as despesas 
do mês. E não havia mais saldo para 
repor a importância que lhe tomaram. 
Ia pedir ao gerente que resolvesse essa 
difícil situação. Ao gover-
no devia criar um crédito 
especial para as vítimas 
de situações como essa, 
para as vítimas de roubo 
– dizia o aposentado. 
Quem ainda não foi rou-
bado no Brasil? Perorava 
o idoso.

Se for se fazer a 
conta dos “lhões” que os 
grandes ladrões rou-
bam do Estado, toda a 
população brasileira já 
foi roubada várias vezes 
na vida. Quando se ouve no noticiário 
que um deputado recebeu a propina de 
“lhão”, foi o povo que foi lesado – dizia 
o careca na sala de espera. “Estou ca-
reca assim de ser roubado”, reclamava 
o homem. As mulheres também são 
vítimas como ele, mas ainda bem que 
não ficam carecas. 

As mulheres ficam obesas, 
com o bucho e os peitos que-
brados, mas não ficam carecas. 
Os maridos não teriam o que 
puxar quando estivessem com 
raiva. 
Ainda 
bem 
que a 
natureza 
dotou as mulheres desse recurso. 
Os cabelos são à prova de decepções. 
Não vá pensar a Doutora que sou 
a favor da utilização das cabeleiras 
femininas para serem puxadas por 

No banco das lamentações

Ele não gostava desse tratamento: o “poeta 
das pombas”; todavia, foi assim que ficou conhe-
cido o maranhense Raimundo Correia, batizado 
Raimundo da Mota de Azevedo Correia e nascido 
em um navio na baía de Mogúncia, Litoral do Es-
tado do Maranhão, no dia 13 de maio de 1859. “As 
pombas”, um dos  sonetos mais famosos e inserto 
no seu segundo livro, “Sinfonias” (1883), lhe valeu 
o epíteto de “poeta das pombas”: vai-se a primeira 
pomba despertada, vai-se outra mais...

Um dos fundadores da Academia Brasileira de 
Letras, ao lado de Olavo Bilac e Alberto de Olivei-
ra compôs a tríade do parnasianismo brasileiro, 
escola literária que nasceu na França e chegou 
entre nós tendo Alberto de Oliveira como precur-
sor. Esses poetas preferiam o soneto,  fugiam das 
emoções  encarando a realidade e,  na estética 
de seus versos buscavam a beleza e a sonoridade 
perfeitas. Raimundo Correia, porém, iniciou-se no 
romantismo  e  foi um artista do verso. Para Ma-
noel Bandeira, construiu “alguns dos versos mais 
misteriosamente belos da nossa língua”. Morreu no 
berço do parnasianismo, em 1911 e, somente em 
1920, por iniciativa da ABL, seus restos mortais 
chegaram à Pátria.

Como seu pai, o desembargador José da Mota 
de Azevedo Correia, foi um servidor da Justiça. 
Começou como promotor e foi juiz a vida inteira, 
passando por várias comarcas do Rio de Janeiro. 
Em Cabo Frio, onde seu genitor foi juiz por duas 
vezes, o poeta diz que terminou a sua infância e 
viveu a adolescência  à beira-mar, onde  teria lido 
“Os Lusíadas”, de Luis Vaz de  Camões. Nos primei-
ros cinco anos de idade, Raimundo Correia teria 
residido em Bananeiras, pois acompanhara o pai, 
nomeado para aquela comarca a partir de 1865. A 
descoberta é do historiador Humberto Nóbrega, 
revelada em seu discurso de posse no IHGPB.

Ao detalhar a evolução histórica de Bana-
neiras, cidade de sua origem familiar, o saudoso 
Humberto Nóbrega afirma: “Dentre os servido-
res da Justiça, vale a pena, de relance, focalizar a 
passagem de José da Mota Azevedo Correia, poste-
riormente ministro do Conselho Supremo Militar, 
nomeado para Bananeiras a 11 de maio de 1865, 
pois é o progenitor do cintilante Raimundo Cor-
reia... assim, aos cinco anos de idade, veio com o 
pai morar em Bananeiras”. Humberto imagina que 
pode ter sido o cenário  da Cupaóba, “onde o dia 
termina mais cedo pois o horizonte é limitado pe-
los recortes serranos”, a inspiração inicial do poeta 
do “Mal Secreto”.

Nas pesquisas que realizei sobre a trajetória do 
portugues José da Mota Azevedo Correia verifiquei 
que houve um período da sua vida em que foi juiz 
itinerante desse Brasil do Segundo Império e, apor-
tou em Bananeiras (PB), em Vila Nova (SE), São Mi-
guel (SC) e Bananal (SP) antes de se tornar desem-
bargador pelo Mato Grosso. Foi nomeado ministro 
adjunto do Superior Tribunal Militar onde entrou 
em 1890 e aposentou-se em 1891, vindo a falecer 
quatro anos depois, em 14 de janeiro de 1895. A 
primeira infância do poeta, seu filho, seria também 
marcada por essa peregrinação a vários estados 
brasileiros, até pousar na Corte e se matricular no 
Colégio Pedro II, antigo Colégio Nacional. Como 
acompanhou o pai na sua faina de distribuir justiça 
pelo Império a fora, é certeza que o vate, que se di-
zia sem pátria porque nasceu no oceano, morou um 
período da sua vida na Vila de Bananeiras.

seus maridos ou seus amores. Sou contra 
qualquer violência que se faça contra o 
belo sexo. 

Aqui em casa resolvi parcialmente 
o problema da violência contra a mulher.
Quando minha caçula completou oito 
anos, matriculei a menina numa acade-

mia de karatê. Ela se aplicou no 
curso e aos 14 anos recebeu a 
faixa preta. Hoje é mestra, “san-
sei”, como se diz em japonês. 
Dá cada pontapé que faz gosto. 
O terraço aqui de casa recebe 
um “tatame” (aquele alcochoado 
sobre o qual se luta artes maciais 
orientais). Haja golpes e con-
tragolpes, depois dos atletas se 
cumprimentarem gentilmente 
com a expressão “ôssi” e a 
flexão do tronco.

Quando vou ao banco reti-
rar a mincharia, levo a menina. 

Quem ver a magra comigo não imaginará 
que é a minha guarda-costas. Os legis-
ladores brasileiros proibiram o cidadão 
de conduzir sua garrucha quando for ao 

banco ou à feira, ou 
mesmo quando 

estiver em 
casa. O 

jeito é pre-
parar a família 

para a luta. Meus 
rapazes prati-
caram jiu-jitsu, 
minha patroa 
“pegou faixa” 
de karatê. Ai de 

quem levar um 
pontapé de Dona 

Encrenca, principal-
mente nas partes 
baixas.

Dona Encren-
ca conhece pontos 

 
Ai de quem 
levar um 
pontapé de 
Dona Encrenca, 
principalmente 
nas partes 
baixas

mortais: se o golpe for na testa, fratura 
a coluna cervical, se for na traqueia, o 
agressor morrerá asfixiado, se for no 
coração, é parada cardíaca na certa. O 
Estado não precisa se preocupar com 
a segurança das mulheres lá de casa, 
seja quando elas forem para o banco, 
a missa ou a feira. Com meus rapazes, 
nem se fala. Mas parada federal mesmo 
é minha caçula. Ela já ganhou várias 
medalhas em campeonatos. Atualmente 
é campeã paraibana de “kata”, a luta 
simulada do atleta com um adversário 
imaginário. É bonito de se ver, e saia da 
frente.

No banco, os correntistas se quei-
xavam da falta de segurança no País.  
Como eles estavam dizendo, da proibição 
do cidadão armar-se para prover sua 
segurança, da sua propriedade e de sua 
família. Quando o Estado prende um 
criminoso, a lei solta o facínora. Ele tem 
todos os direitos. Quando cumprir uma 
fração da pena a que lotericamente for 
condenado, será solto para cometer novos 
atentados contra o cidadão trabalhador e 
sua família. No Brasil, a reincidência é de 
75% a 80%. 

Essa reincidência ocorre na terceira 
maior população carcerária do mundo, 
que é a brasileira. O Brasil só perde, 
em número de encarcerados, para os 
Estados Unidos e a China. Maior que o 
índice de reincidência é o de impunida-
de: pois nos Estados Unidos e na China a 
maioria dos criminosos é presa, enquan-
to no Brasil apenas uma pequena parte 
dos marginais é capturada. E, quando 
condenados, os bandidos são devolvidos 
à rua para novos crimes. As ruas da inse-
gurança, as avenidas da marginalidade. 
Ôxe, ôssi.

(Esta coluna é publicada terça, quin-
ta e sábado.)

sorte que não lhe bafejou.
Um dia foi ao médico fazer um exame de rotina e o 

doutor descobriu um carocinho no seio. Parecia que não era 
coisa grave mas foi recomendada a fazer um exame mais 
aprofundado. Foi aí que veio a terrível constatação: Rita es-
tava com câncer de mama e o caso merecia cuidados sérios 
e urgentes.

Fez a primeira cirurgia e teve que amputar a mama 
atingida pelo mal. Ainda assim não perdeu o sorriso dos 
dentes alvos que sempre se mostraram em momentos de 
alegria. Só que agora era um sorrir triste, próprio de quem 
está sofrendo pelo que não merecia, mas consciente do que 
está por vir.

Foram poucos meses de intenso sofrimento, quando a 
quimioterapia não conseguiu debelar a doença que enfren-
tou com verdadeiro estoicismo. Seu corpo foi perdendo a 
forma e  cada vez mais sobrava dentro do vestido.  Os cabe-
los caíram e de noite, quando acordava sobressaltada, Rita  
só pensava na morte que estava a caminho e nas crianças 
que ia deixar órfãs.

Foi definhando a cada dia que passava e, em  menos de 
seis meses, finalmente descansou. A morte a surpreendeu 
com o mesmo sorriso nos lábios,   que foi a marca registrada 
de Rita, corajosa mulher paraibana, três vezes mãe. Sorriso 
que a acompanhou durante toda a vida e que hoje é apenas 
uma lembrança daquele pedaço  do corpo que  jaz  em  tosca  
sepultura num  cemitério qualquer da cidade. 

E’ a Rita e a   outras tantas pobres mães  anônimas,  
que rendo minha  homenagem, com especial  saudade,  neste 
sábado, véspera do segundo domingo de maio, festejado Dia 
das Mães.
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Em cartaz

Fomento

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

AM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Nordeste da gente
7h - Programação Musical
8h - Refletindo a vida
9h - Espaço Experimental
10h - Sambrasil
12h - Bola na Rede Especial
14h - Alô, Comunidade!
15h - Jornada Esportiva
19h - Missa Matriz N.S. de 
Lourdes
20h - Brega Show
23h - Vitrolão Tabajara

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Ney Matogrosso faz show da turnê “Atento 
aos Sinais” hoje no Teatro Pedra do Reino

Serviço

Partindo do pop e fazendo um breve 
passeio por diversos estilos musicais como 
o rock, o cantor e performer Ney Matogros-
so retorna a capital paraibana para mais 
uma apresentação com a turnê “Atento aos 
Sinais”. Passando pela segunda vez na Pa-
raíba com seu show, o artista se apresenta 
dessa vez no Teatro Pedra do Reino, hoje às 
21h30, e promete trazer ao palco compo-
sições atuais, mas também músicas mais 
antigas que percorreram sua carreira. Os 
ingressos para o show variam de R$ 120 a 
R$ 180 dependendo do lugar na plateia. 

Com quase dois anos de estrada, 
a turnê “Atento aos Sinais”, tem em sua 
bagagem composições de cantores como 
Caetano Veloso (“Two Naira Fifty Kob”) 
e Paulinho da Viola (“Roendo as unhas”), 
mas também apresenta ao público novos 
nomes da nossa cena cultural como Criolo 
(“Freguês da Meia-Noite”), a banda Zabom-
ba (“Pronomes”) e Dani Black (“Oração”).

O lançamento oficial de seu álbum 
aconteceu em 2013, contendo as canções 
“Noite torta” e “Isso não vai ficar assim”, 
ambas de Itamar Assumpção, “Rua da 
Passagem (Trânsito)” (Lenine e Arnaldo 
Antunes), “Incêndio” (Pedro Luís), “Roendo 
as unhas” (Paulinho da Viola), “A ilusão da 
casa” (Vitor Ramil), “Oração” (Dani Black), 
“Freguês da meia noite” (Criolo), “Prono-
mes” (Beto Böing e Paulo Passos), entre 
outras. 

Segundo o artista, sua linguagem 
técnica está muito forte e o show possui 
muitos aparatos tecnológicos poderosos, 
talvez os mais fortes que já tenha utilizado 

 

Festival do Minuto recebe 
inscrições até 31 de julho

O Festival do Minuto, com patrocínio da Liberty Seguros, promove o concurso de cur-
tas-metragens com tema “Viver em Sociedade”, que tem inscrições abertas até 31 de julho.

Os vídeos de até um minuto podem ser em formato de documentário, ficção ou 
animação. O tema busca promover o debate sobre os diversos aspectos da convivência, de 
forma criativa e livre.

“A Liberty Seguros acredita que um dos melhores jeitos de fomentar esse tipo 
de reflexão é por meio da arte. Iniciativas como o Festival do Minuto abrem caminho para 
gerar novas ideias e criar a pluralidade de pensamento, beneficiando toda a sociedade”, diz 
Larissa Vecchi, gerente de Comunicação e Marca Institucional da Liberty Seguros.

Para se inscrever, basta acessar www.festivaldominuto.com.br, enviar o curta-me-
tragem e preencher o formulário.

Evento

Agora Sebá volta

Estou na Nova Inglaterra (New England), região geográ-
fica extraoficial de grande valor histórico dos Estados Unidos, 
localizada na ponta Nordeste do País e formada pelos Estados 
de Connecticut, New Hampshire, Rhode Island, Vermont, Mai-
ne e Massachusetts. Quebrei a ordem alfabética na citação dos 
Estados, porque são estes dois últimos que quero evidenciar.

O primeiro, porque, como a Paraíba com relação ao 
Brasil, é o Estado mais oriental dos EUA, e também porque me 
remete ao poema “Pátria Minha”, de Vinícius de Moraes, por 
me identificar com a sua evocação patriota, principalmente 
quando o seu sentimento poético voa sobre o

“Maine, Nova Inglaterra, 
Quando tudo passou a ser infinito e nada terra
E eu vi alfa e beta de Centauro escalarem o monte até 

o céu
Muitos me surpreenderam parado no campo sem luz
À espera de ver surgir a Cruz do Sul
Que eu sabia, mas amanheceu...
Fonte de mel, bicho triste, pátria minha
Amada, idolatrada, salve, salve!”
Quanto a Massachusetts, que é onde me encontro, é o 

sexto menor Estado em área, porém é o 13º mais populoso 
e terceiro mais densamente habitado dos Estados Unidos. 
Boston, sua capital, é a cidade mais populosa do Estado, com 
cerca de 5,8 milhões de habitantes na sua área metropolitana 
e possui uma comunidade brasileira expressiva. Boston é um 
dos principais polos educacionais dos Estados Unidos, onde 
se destacam instituições de educação superior tais como a 
Universidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia de Mas-
sachusetts em Cambridge.

É em Massachusetts, também, que está localizada a 
cidade Salem, com que tenho ligação afetivo-cultural, por 
motivo da peça teatral “As Feiticeiras de Salem”, de Arthur 
Miller, que serviu de estudo no Curso de Especilização em 
Direção Teatral, na disciplina de Interpretação ministrada por 
Yan Michalski, promovido em 1978 pela UFPB e a FEFIERJ 
(Federação das Escolas Federais Isoladas do Rio de Janeiro), 
de que participei.

Essa peça, escrita no início da década de 50, trata de 
eventos históricos que levaram à perseguição das “bruxas” de 
Salem a partir de fevereiro de 1692, em período no qual vinte 
pessoas, na sua maioria mulheres, foram declaradas culpa-
das de realizar bruxaria e executadas. Por analogia, ocorreu 
nos EUA um período no qual o governo, sob inspiração do 
senador McCarthy, passou a perseguir pessoas acusadas de 
comunistas. Foram presas cerca de cento e cinquenta pessoas. 

Mas agora, quando estou próximo do retorno ao Brasil, 
e submetido ao bombardeio incessante de tantas “boas” notí-
cias que daí procedem, lembrei-me do programa “Viva o Gor-
do”, protagonizado por Jô Soares, que teve exibição na Rede 
Globo no período de 9/3/1981 a 15/12/1987, sob direção de 
Cecil Thiré, Francisco Milani e Walter Lacet. Nesse programa, 
o personagem Sebá, último exilado da ditadura militar, louco 
para voltar ao Brasil, quando recebia notícias sobre a situação 
política brasileira, pelo telefone de sua mulher, Madalena, 
exasperadamente reagia: “Você não quer que eu volte!”. O 
que?! O Cunha?! Tem Certeza?! Agora eu volto! 

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com
(De Lowell, Massachusetts, EUA, para A União)

Mídias em destaque
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BARTOLO

Humor 
Cristovam Tadeu

em sua carreira. “Esta é a maior produção 
da qual já fiz parte. Usamos uma iluminação 
que eu nunca havia usado ou visto alguém 
utilizar por aqui. É uma luz de rock’n’roll”, 
descreve orgulhoso sobre a produção que 
ele mesmo assinou. 

Além disso, no palco Ney mostra a sua 
performance exuberante e hipnótica em um 
cenário que inclui uma cadeira espelhada no 
centro do palco, onde ele troca de figurino, e 
os flertes com a plateia, que mergulha de ca-
beça em um repertório sem concessões, que 
jamais envereda pelo caminho mais fácil.

“Eu proponho divertir as pessoas e 
quando vejo um público receptivo eu come-
ço a achar que estou certo, porque tenho 
que ser quem eu sou e eles tem que me ver 
como eu sou”, comentou o cantor sobre as 
suas performances e como o público o en-
xerga diante de seus figurinos exuberantes.

A formação da turnê se deu em cima 
de artistas contemporâneos, mas também 

da velha guarda, que ao irem ao show do 
artista deixavam seus trabalhos para que o 
mesmo escute. Proveniente disso, o artista 
cria sua setlist fazendo, literalmente, uma 
mistura de ritmos, grandes sucessos e 
atualidade. 

“Alguns trabalhos eu procuro, já outros 
os próprios artistas que vão ao meu show 
deixam o disco. Eu escuto a grande maioria e 
se me interesso vou atrás”, revelou Ney. 

Com mais de 40 anos de carreira, 
em 1971 Ney Matogrosso deu início a sua 
carreira mudando-se para cidade de São 
Paulo onde passou a integrar, juntamente 
com João Ricardo e Gerson Conrad, o Secos 
e Molhados. Adotando o nome artístico de 
Ney Matogrosso, ensaiou durante um ano 
com o grupo, com o qual estreou profissio-
nalmente em 1973, realizou diversos shows 
e gravou dois LPs com muito sucesso. Com 
a dissolução dos Secos e Molhados, no ano 
seguinte, iniciou carreira solo.

Lucas Silva
Especial para A União

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).

FoTo: Divulgação

Durante o show, o 
artista interpreta 
canções de Itamar 
Assumpção até Criolo
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Paraíba: todos os cantos
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Teresa Duarte

l  Areia 
Não faltará opção para quem quiser presentear a sua mãe com um domingo diferente 

no município de Areia no “Dia das Mães”.  O Restaurante Rural Vó Maria preparou um pa-
cote especial intitulado “Presenteei sua mãe com uma manhã inesquecível na Comunidade 
Chã de Jardim”, que inclui trilhas, passeio de bicicleta e cavalo, piquenique na mata e um 
delicioso almoço. Informações: (83) 99998-2597 ou (83) 98826-8208. Quem quiser pre-

sentear sua mamãe com uma deliciosa 
refeição, o Restaurante Azul do Hotel 
Fazenda Triunfo está oferecendo 
um almoço especial com reservas no 
(83) 3362-1238 ou (83) 99846-0910, 
enquanto que o Restaurante Bambu 
Brasil da Pousada Villa Real está com 
a programação “Fumaça Voz e Violão”. 
Informações: (83) 3362-1559.

l  Destino Paraíba

Até amanhã um grupo de agentes de via-
gens da Argentina da Operadora Juan Toselli está 
conhecendo os principais roteiros de João Pessoa 
e Costa do Conde. No Litoral Sul, as visitas vão 
desde a infraestrutura turística, que compreende 
a rede hoteleira e os pontos turísticos; a gastro-
nomia regional e a cultura e o artesanato, que 
são dois elementos que ao longo dos últimos 
anos ganharam notoriedade nacional e interna-
cional. No city-tour pela capital paraibana, pas-

l  Concerto 

A Orquestra Sinfônica da Paraíba reto-
mou nesta semana os ensaios para dar início 
à Temporada 2016. O primeiro concerto oficial 
será na próxima quinta-feira (12), às 20h30, 
na Sala de Concertos Maestro José Siqueira 
do Espaço Cultural José Lins do Rego, sob a 
regência do maestro Luiz Carlos Durier (titular 
da OSPB) e com solo do violinista André Araújo 
de Souza. Na mesma data, a OSPB realizará 
um concerto didático gratuito, às 9h, tendo 
como convidados pacientes do complexo 
Juliano Moreira que participam do projeto Bei-

ja-Flor, além de alunos da Escola Especial de 
Música Juarez Johnson (que atende a crianças 
e jovens com deficiência) e da Escola Estadual 
de Música Anthenor Navarro (EEMAN). Para a 
apresentação da noite, os ingressos custam 
R$ 4 (inteiro) e R$ 2 (meia-entrada). A novi-
dade da temporada 2016 é a retomada dos 
concertos didáticos sempre na manhã da data 
das apresentações oficiais, além da realização 
de atividades beneficentes e de cunho social, 
levando a música instrumental de orquestra às 
comunidades mais distantes do Espaço Cul-
tural. Já a Orquestra Jovem fará seu primeiro 
concerto do ano no dia.

l  Pedras de Fogo 
Conhecido como o maior e melhor São João fora de época da região, o Forró Fogo chega 

na sua 19ª edição, foi iniciado ontem e acontece até este domingo com muitas atrações. A 
festa, que surgiu com o objetivo de comemorar o aniversário de emancipação política do mu-
nicípio de Pedras de Fogo já se consolidou no calendário de festividades do Estado e região. 
As atrações de hoje na programação são Paulinha Daniel Silvania, Gigantes do Brasil e Ramon 
Schnayder; amanhã, último dia de realização do evento, a animação fica por conta dos trios 
pé de serra, a partir das 16h,  e à noite com a Banda Encantus, Forró 3x4 e Adria Kaline. 

l  Mapa 
Apenas 45 municípios atenderam às novas diretrizes do Programa Regionalização do Tu-

rismo do Ministério do Turismo (MTur) para integrar o Mapa do Turismo da Paraíba. Compõem 
o Mapa do Turismo da Paraíba os seguintes municípios: Agreste - Campina Grande, Esperança e 
Ingá; Brejo - Alagoa Grande, Alagoa Nova (novo), Areia, Bananeiras, Belém (novo) Dona Inês, Gua-
rabira, Lagoa de Dentro, Matinhas, Pilões, Remígio, Serraria e Solânea; Cariri - Boqueirão, Cabaceira 
e Salgadinho (novo); Costa das Piscinas - Bayeux, Cabedelo, Conde, João Pessoa e Pitimbu; Rota 
Aventuras nas Serras - Araruna, Cuité e Nova Floresta;Trilhas dos Potiguaras - Baía da traição, 
Lucena, Marcação, Mataraca, Rio tinto e Santa Rita; Vale dos Dinossauros - Aparecida (novo), 
Poço de José de Moura, Pombal, Santa Helena (novo), Souza, Triunfo (novo), Uiraúna e Vierópo-
lis;Vale dos Sertões - Juru, Maturéia, Patos e São Mamede.

l  Voo extra 

Campina Grande deve 
receber a partir do dia 13 de 
junho um voo extra da Azul 
Linhas Aéreas Brasileiras. O 
pedido do voo está sendo ana-
lisado pela Anac (Agência Na-
cional de Aviação Civil) desde 
o dia 20 de abril. A Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) já deu 
parecer favorável. Caso seja aprovado - o que deve acontecer - a cidade ganhará mais 
quatro frequências vindas do Aeroporto do Recife. Os voos serão na segunda, quinta, 
sexta e sábado. Nos dias úteis, o voo sairá de Recife às 10h com chegada no Aeropor-
to João Suassuna às 11h. No sábado, o voo sairá da capital pernambucana às 13h, com 
chegada prevista para as 14h20. Nesta quinta-feira, a Azul já havia anunciado o início de 
um segundo voo entre Recife e João Pessoa no horário da tarde.

FoToS: Evandro Pereira

seio de buggy pelas praias da Costa do Conde, 
contemplarão ao pôr do Sol na Praia do Jacaré 
com passeio de catamarã pelo Rio Paraíba e co-
nhecerão a apresentação do músico Jurandy do 
Sax, que executará o tradicional Bolero de Ravel 
no entardecer, em Cabedelo. A ação está sendo 
promovida pela Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur)  e a operadora Infinita Intravel, que tem 
sede no Rio de Janeiro, com atuação no mercado 
latino-americano para o Brasil. Os profissionais 
trabalham na empresa em Buenos Aires, Rosário, 
Mendonza e Córdoba.

FoToS: Teresa Duarte

FoTo: Divulgação

Investidores do trade turístico comemoram 

a pavimentação da “Ladeira de Coqueirinho” 

inaugurada hoje pelo governador Ricardo Coutinho

Trilhando
o Turismo

A  principal atração da Praia de Co-
queirinho, localizada no município 
de Conde, no Litoral Sul paraibano, 
é a beleza natural incomparável 
que proporciona diversos tipos de 
equipamentos ao lazer, a exem-

plo de bons restaurantes, passeios de caia-
ques, buggy, quadriciclo, bike que oferecem 
programação para conhecer diversos pontos 
turísticos. Se preferir aproveitar a gastro-
nomia local, poderá desfrutar dos atrativos 
proporcionados pelos bares e restaurantes, 
descansando em redes, se refrescar nas águas 
do mar ou em piscinas, bem como se aventu-
rar na Tirolesa.

Hoje o governador Ricardo Coutinho rea-
liza uma antiga reivindicação do trade turístico 
local ao inaugurar a pavimentação da “Ladeira 
de Coqueirinho”, local de acesso à praia, bene-
ficiando diretamente mais de 50 mil pessoas. 
“O governador Ricardo Coutinho foi o único 
que teve a sensibilidade de atender as nossas 
reivindicações e, essa pavimentação, para nós 
comerciantes é a oportunidade de trabalhar 
também no período da noite com segurança e 
tranquilidade”, revela Marconi Almeida, presi-
dente da Associação dos Donos de Barracas do 

Centro Turístico da Costa do Conde.
O Centro Turístico de Coqueirinho é 

formado por nove quiosques, sendo oito bares 
e restaurantes e um que compõe a sorveteria 
e a parte do artesanato. O empresário Moises 
Ramalho, proprietário dos veículos de pas-
seios turísticos Flor da Trilha, destaca que a 
pavimentação já está proporcionando um me-
lhor conforto, já que, antes os turistas tinham 
que descer a ladeira a pé, sendo registrados 
diversos acidentes com veículos e pedestres, 
“a pavimentação da “Ladeira de Coqueirinho” 
vem para beneficiar não somente aos turistas, 
bem como a todos os comerciantes e empre-
sários da região”. 

Tudo feito com muita responsabilidade, 
preservando sempre o meio ambiente, o em-
presário realiza passeios no buggy e na jardi-
neira Flor da Trilha, juntamente com Rodrigo 
Egito que trabalha com a Penélope Charmosa, 
veículo Toyota adaptado para proporcionar 
conforto e segurança ao turista. Os dois veícu-
los são muito bem caracterizados, com cores 
vivas e atraentes e os seus condutores estão 
sempre em sintonia com a pintura, formando 
com animação os passeios temáticos realiza-
dos sempre nos finais de semana.
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A partir de novembro alta será de até 66%, chegando a R$ 2.934,47

Multas de trânsito

Lígia Formenti
Agência Estado

O ministro da Saúde em 
exercício, Agenor Álvares 
da Silva, afirmou que recur-
sos para Farmácia Popular 
e para o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu) são suficientes so-
mente até agosto. Depois dis-
so, uma solução terá de ser 
encontrada para financiar os 
dois programas. “Será preci-
so encontrar uma forma de 
pagamento”, disse, ao sair de 
reunião no Conselho Nacio-
nal de Saúde. Álvares da Sil-
va confirmou ainda que re-
cursos não serão suficientes 
para honrar compromissos 
de procedimentos de média 
e alta complexidade, como 
cirurgias e internações, a 
partir de dezembro.

A dificuldade no paga-
mento de contas é fruto de 
uma redução na previsão do 
orçamento para o Ministério 

da Saúde em 2016, no valor 
de R$ 5,5 bilhões. Fontes ou-
vidas pela reportagem afir-
mam que o aperto nas contas 
começou a ser sentido há al-
guns meses.

Propostas de novas ati-
vidades e solicitação de re-
cursos vêm recebendo res-
posta negativa em razão do 
aperto. “Diante da redução 
das verbas, procuramos no 
primeiro momento contro-
lar os gastos discricionários. 
Depois de algum tempo, no 
entanto, eles chegarão tam-
bém a procedimentos como 
repasses para procedimen-
tos como cirurgias”, disse o 
ministro em exercício.

A falta de verbas afeta-
ria, de acordo com Álvares 
da Silva, o Aqui Tem Far-
mácia Popular, um dos des-
dobramentos do programa 
inicial, em que estabeleci-
mentos comerciais vendem 
medicamentos para rinite, 
colesterol, mal de Parkin-

son, glaucoma, osteoporose, 
anticoncepcionais e fraldas 
geriátricas. O preço não é 
cobrado da população, mas é 
reembolsado pelo Ministério 
da Saúde aos estabelecimen-
tos. “A partir de setembro, 
vamos ver como esse repas-
se terá de ser feito para as 
farmácias credenciadas.”

Uma das preocupações 
é a falta de recursos tam-
bém para procedimentos de 
média e alta complexidade. 
O problema já aconteceu há 
dois anos, causando uma 
onda de protestos entre 
prestadores de serviços. Em 
setembro de 2015, o então 
ministro da Saúde, Arthur 
Chioro, poucos dias antes de 
deixar a pasta, já havia aler-
tado, em entrevista ao Esta-
do, sobre a dificuldade para 
quitar as contas em 2016. 

Ao longo deste ano, a 
pasta afirmou que proble-
mas seriam resolvidos a 
tempo. 

Brasília – Militares que 
integram as tropas de ope-
rações especiais das Forças 
Armadas e de diversos ór-
gãos de segurança pública 
que atuarão na segurança 
dos Jogos Olímpicos e Para-
límpicos Rio 2016 participa-
rão de exercício conjunto de 
enfrentamento ao terroris-
mo. A atividade ocorrerá no 
período de 9 a 13 deste mês, 
em Goiânia (GO).

Na terça-feira (10), o 
exercício será aberto à im-
prensa. Os jornalistas po-
derão acompanhar algumas 
das 17 oficinas de treina-
mento montadas no Coman-
do de Operações Especiais 
do Exército. Em uma delas, 
serão treinadas táticas pe-
culiares de enfrentamento 
ao terrorismo em uma Pista 
de Tiros – circuito que se as-
semelha a um bairro urbano 
onde haverá uma simulação 
de resgate em que um supos-
to alvo terrorista esteja se 
escondendo ou fugindo em 
meio a um local com obstá-
culos urbanos.

 Além da Marinha, Exér-
cito e Aeronáutica, o Exercí-
cio Conjunto Interagências 
de enfrentamento ao terro-
rismo contará com a par-
ticipação do Comando de 
Operações Táticas da Polícia 
Federal, da Força Nacional 
de Segurança e de tropas de 

operações especiais das For-
ças Policiais de diversos es-
tados, inclusive todos os que 
receberão atividades olím-
picas, num total de cerca de 
280 participantes.

O exercício será reali-
zado no Comando de Ope-
rações Especiais do Exército 
(COpEsp ), em Goiânia, onde 
está ativado, desde outubro 
de 2015, o Comando Conjun-
to de Prevenção e Combate ao 
Terrorismo (CCPCT), estrutu-
ra criada pelo Ministério da 
Defesa para contribuir com o 
esforço de contraterrorismo.

O comandante do CCPCT, 
general Mauro Sinott, explica 
que atividades semelhantes 
a essa já foram realizadas em 
2014, antes da Copa do Mun-
do, e destaca a importância 
da atuação integrada. “Não 
se faz enfrentamento ao ter-
ror sozinho. Para lidar com 
ameaças desta natureza, é 
preciso que todos os órgãos 
envolvidos tenham bem de-
senvolvida a capacidade de 
trabalhar juntos”, disse.

Para a atividade da se-
mana que vem, foram reali-
zadas duas reuniões prepa-
ratórias, em abril, nas quais 
os participantes criaram 
cenários adversos relaciona-
dos ao enfrentamento ao ter-
ror. “Situações de ameaças 
terroristas são todas aquelas 
em que existe o pânico gene-

ralizado”, explica Sinott.
Também estão previstas 

ao longo da semana oficinas 
noturnas, atividades especí-
ficas para atiradores de alta 
precisão (snipers), ativida-
des com negociadores em 
resgate de reféns.

Legado
A atividade será acom-

panhada por adidos milita-
res que poderão conferir de 
perto a atuação integrada da 
segurança nacional, aprimo-
rada após a realização de ou-
tros grandes eventos, como a 
Copa do Mundo de 2014.

De acordo com o general 
Mauro Sinott, a capacidade já 
desenvolvida pelo Brasil de 
unir esforços nesse tipo de 
atividade tão sensível será 
um dos principais legados 
dos Jogos Olímpicos. “No âm-
bito da comunidade de ope-
rações especiais, estamos 
desenvolvendo um adestra-
mento e uma capacidade de 
trabalhar juntos, uma cultu-
ra de atuação integrada, que, 
certamente, nos colocará em 
outro patamar”, afirma.

Ele salienta ainda que 
os participantes dessa ati-
vidade atuarão como multi-
plicadores de conhecimento, 
contribuindo ainda para a 
organização do enfrenta-
mento ao terror nas cidades-
sede do futebol olímpico.

Defesa promove exercício 
conjunto de enfrentamento 

Farmácia Popular e Samu 
terão recursos só até agosto

Rede social abre espaço 
para mulheres mais velhas

COMBATE AO TERRORISMO

O exercício será realizado no Comando de Operações Especiais do Exército (COpEsp ), em Goiânia

O ator Kit Harington, que interpre-
ta Jon Snow em Game of Thrones, veio 
ao Brasil em janeiro e, na época, rolaram 
alguns boatos de que ele e Grazi Mas-
safera estariam se conhecendo melhor. 
Agora, a informação foi confirmada. 

O stylist e apresentador Matheus 
Mazzafera convidou a atriz e o bloguei-
ro Rafael Uccman para participarem de 
uma brincadeira chamada ‘Eu Nunca’. 

Na brincadeira, uma pessoa afirma que 
nunca fez algo e, quem já fez, deve be-
ber. 

Matheus falou “Eu nunca fiquei 
com um ator de Game of Thrones” e 
Grazi bebeu um gole, entregando a ver-
dade. Os dois se conheceram na festa 
de aniversário de Selton Mello e foram 
vistos saindo juntos quando Harington 
estava no Brasil.

Grazi revela que ficou com 
ator de ‘Game of Thrones’

CASO AMOROSO

FOTO: Reprodução/Internet

A partir de novembro, 
as multas de trânsito serão 
reajustadas em até 66% e o 
motorista que for flagrado 
falando ou mexendo no ce-
lular será punido com uma 
infração gravíssima – e não 
mais média, como ocorre 
atualmente. Com isso, o valor 
da multa passará de R$ 85,13 
para R$ 293,47.

As mudanças, que endu-
recem as punições previstas 
no Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB), foram sancio-
nadas na última quinta-feira 
(5), pela presidente Dilma 
Rousseff.

No texto do Código 
será incluída a palavra 
“manuseando”, para punir 

também o motorista que 
estiver mandando mensa-
gens de texto ou acessando 
as redes sociais, por exem-
plo. O valor da infração 
leve terá a maior alta, de 
66%, passando de R$ 53,20 
para R$ 88,38.

A infração média aumen-
tará 52%, indo de R$ 85,13 
para R$ 130,16, e a grave, que 
terá o mesmo porcentual de 
reajuste, de R$ 127,69 para R$ 
195,23. A gravíssima – como 
falar ao celular – subirá 53%, 
de R$ 191,54 para R$ 293,47.

As multas mais pesadas 
– infrações gravíssimas com 
multiplicador de dez vezes 
– chegarão a R$ 2.934,70, 
no caso de motoristas que 

forem flagrados disputando 
racha, forçando a ultrapas-
sagem nas estradas ou se 
recusarem a fazer o teste do 
bafômetro, exame clínico ou 
perícia para avaliar o consu-
mo de álcool ou drogas antes 
de dirigir.

Nem roupas, nem ele-
trodomésticos. Quem busca 
uma opção diferente para 
presentear a mãe amanhã 
pode optar por uma assina-
tura da rede social MeuPa-
trocinio.com. A partir desta 
semana, coincidindo com as 
comemorações do Dia das 
Mães, o site abrirá a opção 
para mulheres endinheira-
das e bem-sucedidas se ca-
dastrarem em busca de um 
Sugar Baby, alcunha que de-
fine um jovem atraente, deci-
dido e ambicioso. 

A expectativa em torno 
do lançamento é alta. Desde 
a inauguração do site, em 
novembro, as mulheres ma-
duras pedem para participar 
da rede social que até hoje 
só abria espaço para Sugar 
Daddies encontrarem Su-
gar Babies, ou seja, homens 
mais velhos, em torno de 
40 anos, com renda média 
de R$ 40.000 que buscavam 
mulheres mais novas para 
serem mimadas. “MeuPatro-

cinio.com apoia a igualdade 
entre os gêneros e sempre 
foi a nossa intenção ter a ver-
são de Sugar Mommies neste 
primeiro ano. Com a alta de-
manda que recebemos atra-
vés de entrevistas e comen-
tários nas redes sociais nos 
últimos meses, decidimos 
acelerar o lançamento”, disse 
Jennifer Lobo, presidente do 
MeuPatrocinio.com

Sugar Mommies se ca-
dastram gratuitamente no 
site, mas, se quiserem inte-
ragir com os jovens rapazes, 
precisarão assinar o pacote 
premium, hoje vendido por 
199 reais mensais, mesmo 
valor que os Sugar Daddies 
pagam para se comunicar 
com as jovens moças.  A for-
ma das Sugar Mommies en-
contrarem seus pares será 
idêntica a usada pela versão 
masculina do serviço: apa-
rência física, idade, localiza-
ção e estilo de vida. Para o 
lançamento, e como presen-
te de Dia das Mães, o site irá 

fazer uma promoção: as Su-
gar Mommies que se cadas-
trarem na primeira semana 
recebem 20 dias de acesso 
Premium no site.

Ao se cadastrarem, as 
mulheres entrarão numa fila 
de espera que poderá durar 
alguns dias, pois elas preci-
sarão passar por vários crité-
rios específicos e aderir aos 
estritos termos e condições 
do site. “Queremos ter certe-
za que todos ficarão satisfei-
tos com nosso serviço, tanto a 
Sugar Mommy que busca um 
rapaz para tornar sua vida 
melhor, quanto o Sugar Baby 
que é um jovem ambicioso 
buscando uma mulher de alto 
valor.”, completou Jennifer.

Se, desde o lançamento, 
a proporção de Sugar Babies 
femininas e Sugar Daddies 
tem sido de 4 Sugar Babies 
para cada 1 Sugar Daddy, a 
expectativa é que a propor-
ção de Sugar Babies mascu-
linos e Sugar Mommies seja 
similar.

Motorista que 
dirigir e falar 
no celular 
ao mesmo 
tempo irá 
pagar R$ 293,47



Titulo: DUP VEN MER IND  R$29.400,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026141
Responsavel.: L M CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013707821/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.683,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026195
Responsavel.: LE SAMURAI SERVICOS DE ALI-
MENTOS LT
CPF/CNPJ: 022113752/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.600,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026390
Responsavel.: MARIA EUGENIA PISSINATI GOMES
CPF/CNPJ: 061420569-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  316,67
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026233
Responsavel.: PABLO ROUSSEAU DA SILVA BATISTA
CPF/CNPJ: 023765254-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026322
Responsavel.: ROSINALDA SOARES DE MORAIS
CPF/CNPJ: 250968774-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$24.638,83
Apresentante: PASQUALI PARISE E GASPARINI 
JUNIOR
Protocolo: 2016 - 025515
Responsavel.: TANIA MARIA OLIVEIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 491380574-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026086
Responsavel.: TAYZA TAMAYO GABRIEL FREIRE ME
CPF/CNPJ: 020964720/0002-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.437,51
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026101
Responsavel.: WANY FERNANDES DA CUNHA
CPF/CNPJ: 025440074-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  289,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026467

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,  07/05/2016
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.: ABC INCENDIO SERV.MANUT.C.INCE
CPF/CNPJ: 015105712/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  664,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026588
Responsavel.: ABC INC. SERV. INST. E MANUT.
CPF/CNPJ: 015105712/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.015,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026593
Responsavel.: ADRIANA KARLA GOMES NUNES 
078347294
CPF/CNPJ: 022423411/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.036,99
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026477
Responsavel.: ARY SILVIO CARBALLO FILHO
CPF/CNPJ: 004828297/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  630,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026567
Responsavel.: CONSTRUTORA FA LTDA
CPF/CNPJ: 013426400/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.256,28
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026145
Responsavel.: FOCO CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 010414278/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.094,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025325
Responsavel.: JUAN VICTOR GOMES DE SA PIRES 
PEREI
CPF/CNPJ: 009087813/0002-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.600,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026119
Responsavel.: JUAN VICTOR GOMES DE SA PIRES 
PEREI
CPF/CNPJ: 009087813/0002-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$8.064,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026130
Responsavel.: JUAN VICTOR GOMES DE SA PIRES 
PEREI
CPF/CNPJ: 009087813/0002-16

Protocolo: 2016 - 026845
Responsavel.: ISABELLA CRISTINA DE ANDRADE 
VALERI
CPF/CNPJ: 065581344-62
Titulo: CED CRE BAN IND  R$3.635,55
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo: 2016 - 026226
Responsavel.: JOSE ROBERTO CUNHA DA SILVA
CPF/CNPJ: 041656034-22
Titulo: CED CRE BAN IND  R$3.787,31
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo: 2016 - 026872
Responsavel.: KALIANA VERISSIMO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 096962464-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$623,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026539
Responsavel.: MARIA APARECIDA CORDEIRO DE LIMA
CPF/CNPJ: 062238744-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$432,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026315
Responsavel.: MATEC MAT ELETRICOS E DE
CPF/CNPJ: 018100267/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.454,49
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026550
Responsavel.: NOVA PELE COM DE COSMETICO EIR
CPF/CNPJ: 019421328/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$352,54
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025768
Responsavel.: P E B COMERCIO VAREJ DE COMP 
INDUST
CPF/CNPJ: 020590404/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$445,92
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026442
Responsavel.: ROBERTO KENNEDY DELACERDA
CPF/CNPJ: 674019454-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.500,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026242
Responsavel.: SM HOLDING LTDA
CPF/CNPJ: 021345084/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$8.452,19
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025692
Responsavel.: SONIA MARIA NUNES
CPF/CNPJ: 232017384-68
Titulo: CED CRE BAN IND  R$26.275,48
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo: 2016 - 026532
Responsavel.: UBIRACY CABRAL DE FARIAS
CPF/CNPJ: 011093383/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$572,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026337
Responsavel.: WILMA PAULA MORAIS
CPF/CNPJ: 020517847/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$403,23
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 - 026771

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.: ADEILTON COSME DO NASCIMEN-
TO  ME
CPF/CNPJ: 004700713/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$676,69
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026351
Responsavel.: CCD ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 007842707/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$257,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025852
Responsavel.: CLAUDEMBERG DE SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 993029344-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$353,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026293
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ: 015667038/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026104
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ: 015667038/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026105
Responsavel.: DEANE NASCIMENTO RAMOS BRITO
CPF/CNPJ: 022132074-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 45,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025520
Responsavel.: DEMOLINK LOCACAO DE MAQ E 
EQUIPAMEN
CPF/CNPJ: 015378395/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$866,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025313
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONS-
TRUCAO LTD
CPF/CNPJ: 013234054/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$564,00
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 - 026129
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E C
CPF/CNPJ: 013234054/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.050,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026190
Responsavel.: EDUARDO ANTONIO DE CARVALHO 
FEITOSA
CPF/CNPJ: 826450604-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$115,13
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026107
Responsavel.: INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN
CPF/CNPJ: 014461311/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.892,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026843
Responsavel.: INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN
CPF/CNPJ: 014461311/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.464,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 7 de maio de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

Responsável: Francisco Mendes de Menezes Gomes
CPF: 059.432.944-22
Título/Valor – DM – R$ 91,60
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 107041
Responsável: Edilcio Cassimiro Pereira
CPF: 068.773.924-18
Título/Valor – CBI – R$ 8.707,92
Protestante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento
Apresentante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento
Protocolo: 107111
Responsável: Tatiane Ferreira de Oliveira
CNPJ: 23.140.092/0001-00
Título/Valor – DMI – R$ 1.003,43
Protestante: Inacon Ind. Nacional de Condutores LTDA
Apresentante: Banco Bradesco 
Protocolo: 107057
Responsável: Tatiane Ferreira de Oliveira
CNPJ: 23.140.092/0001-00
Título/Valor – DMI – R$ 108,30
Protestante: Inacon Ind. Nacional de Condutores LTDA
Apresentante: Banco Bradesco 
Protocolo: 107008
Responsável: Tatiane Ferreira de Oliveira
CNPJ: 23.140.092/0001-00
Título/Valor – DMI – R$ 1.003,43
Protestante: Inacon Ind. Nacional de Condutores LTDA
Apresentante: Banco Bradesco 
Protocolo: 107117
Responsável: Tatiane Ferreira de Oliveira

CNPJ: 23.140.092/0001-00
Título/Valor – DMI – R$ 108,30
Protestante: Inacon Ind. Nacional de Condutores LTDA
Apresentante: Banco Bradesco 
Protocolo: 107116 Responsável: Francisco 
Hugo Rodrigues Feitosa
CPF: 046.349.824-04
Título/Valor – DMI – R$ 5.273,87
Protestante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento
Apresentante: Reale Advogados Associados
Protocolo: 107030
Responsável: Amauri Santan Batista
CPF: 029.624.844-41
Título/Valor – CH – R$ 494,00
Protestante: LR COMERCIO DE ROUPAS
Apresentante: LR COMERCIO DE ROUPAS
Protocolo: 107103
Responsável: Tatiane Ferreira de Oliveira
CNPJ: 23.140.092/0001-00
Título/Valor – DMI – R$ 108,30
Protestante: Inacon Ind. Nacional de Condutores LTDA
Apresentante: Banco Bradesco 
Protocolo: 107056
Responsável: Tatiane Ferreira de Oliveira
CNPJ: 23.140.092/0001-00
Título/Valor – DMI – R$ 1.003,43
Protestante: Inacon Ind. Nacional de Condutores LTDA
Apresentante: Banco Bradesco 
Protocolo: 107013
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 06 de maio de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

SEGUNDA CHAMADA
Registro na CGE Nº 16-00244-4

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 
Decisão PRE Nº 007/2016, torna público que no dia 19 de maio de 2016, às 15:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará A SEGUNDA CHAMADA PARA OS ITENS 03 
E 04 do Pregão Presencial nº 014/2016. Objeto: Aquisição de Hidrômetros e Caixa de Proteção, 
para micromedição dos bairros de Tibiri, Marcos Moura e Adjacências, na cidade de Santa Rita, no 
Estado da Paraíba.  Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, localizada a Rua 
Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/
fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente 
no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 06 de maio de 2016.
João Santos de Menezes

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.003/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.003/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos interessados que realizará às 
10:00 horas do dia 25 de maio de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA 
LOCALIZADA NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUIOSQUES, NO 
BAIRRO DO CENTENÁRIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Informações e obtenção do 
EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 06 de maio de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05-004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria jurídica, referente ao Pregão presencial n° 2.05-004/2016, que objetiva: Fornecimento de 
água mineral em galão de 20 litros, copo de 200 ml e vasilhame para água mineral, para atender a 
demanda das ações promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. HOMOLOGO e 
ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIFEMACC DISTRIBUIDORA 
DE ÁGUA MINERAL E COMÉRCIO LTDA-ME.  12.133.085/0001-04 Perfazendo um valor Global 
de R$ 42.950,00 (Quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais)

Campina Grande/PB 05 de Maio de 2016
Eva Gouveia

Secretária Municipal de Assistência Social- SEMAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº050/2016
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º. 002/2016

A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Queimadas, Estado da Paraíba, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que a empresa CONTRUTORA BRTEC LTDA 
(CNPJ: 13.493.236/0001-59), com valor de R$ 1.090.274,40 (um milhão, noventa mil, duzentos e 
setenta e quatro reais e quarenta centavos), foi julgada vencedora do processo em referência, para 
execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos (lixo) no município de queimadas.

Queimadas, 29 de Abril de 2016
Presidente CPL

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000015/2016

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00015/2016 com o seu objeto a prestação de serviços 
para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Município de Ibiara, conforme 
edital. Como as licitantes classificadas e habilitadas nas fases deste certame, o Sr. JOSÉ PEREIRA 
NETO, portador do CPF nº 965.061.484-20, vencedor com o valor mensal de R$ 3.800,00 (três mil e 
oitocentos reais) e valor global de R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais) para o ITEM 01 e o 
Sr. FRANCISCO SOUSA LIMA, portador do CPF nº 008.965.138-31, vencedor com o valor mensal 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e valor  global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para o ITEM 02.

Ibiara - PB, 06 de maio de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  

AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens 
móveis inservíveis nº 001/2016 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor 
Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias JUCEP N.º 010/2014. O leilão será realizado no dia 07 de 
junho de 2016 as 10:00 horas no Auditório da Câmara Municipal, localizada na Rua Vereador Zeca 
Bezerra, s/n, Planalto II, Mataraca/PB Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL no 
prédio sede da Prefeitura Municipal (83) 3297-1130 ou com o Leiloeiro Oficial (83) 98740-8175 | 
99699-1850 ou no site: www.lancecertoleiloes.com.br

Mataraca, 06 de maio de 2016.
OLIMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 2.05.003/2016/CPL/SEMASPMCG
O Pregoeiro Oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS do Município de 

Campina Grande, através no uso de suas atribuições legais torna público a população e a quem 
possa se interessar que após a reunião de abertura das Propostas e Habilitação ocorrida no dia 
27/04/2016 alusivo ao Pregão Presencial n° 2.05.003/2016, Tipo Menor Preço por Lote, cujo o objeto 
Serviços de confecção de material gráfico para atender as demandas das ações promovidas pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social Teve como vencedores do Procedimento Licitatório,  
GRÁFICA SÃO MATEUS CNPJ 12.940.493/0001-29 Lote 01 valor R$ 46.350,00(quarenta e seis mil 
trezentos e cinquenta reais) MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA CNPJ 23.140.495/0001-
50 Lote 02 valor R$ 65.550,00(Sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais) PADRÃO GRÁFICA 
EDITORA LTDA –ME CNPJ 01.496.690/0001-84, Lote 03 VALOR R$ 19.700,00 (Dezenove mil e 
setecentos reais) e totalizando um valor Global de 131.600,00 (Cento e trinta e um mil e seiscentos 
reais) Campina Grande 27/04/2016.

AURELIO FERNANDES DE MORAIS
Pregoeiro Oficial - SEMAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 2.05.004/2016/CPL/SEMASPMCG
O Pregoeiro Oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS do Município de 

Campina Grande, através no uso de suas atribuições legais torna público a população e a quem 
possa se interessar que após a reunião de abertura das Propostas e Habilitação ocorrida no dia 
29/04/2016 alusivo ao Pregão Presencial n° 2.05.004/2016, Tipo Menor Preço por Item, cujo o 
objeto Fornecimento de água mineral em galão de 20 litros, copo de 200 ml e vasilhame para água 
mineral, para atender a demanda das ações promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social.Teve como vencedor do Procedimento Licitatório, DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE ÁGUA 
MINERAL E COMÉRCIO LTDA-ME 12.133.085/0001-04, ITEM  01 R$ 26.250,00 (Vinte seis mil 
duzentos e cinquenta reais) ITEM 02 13.000,00(Treze mil reais) ITEM 3.700,00(Três Mil,setecentos 
reais) e totalizando um valor Global de 42.950,00 (Quarenta e dois mil,novecentos e cinquenta 
reais) Campina Grande 29/04/2016.

AURELIO FERNANDES DE MORAIS
Pregoeiro Oficial - SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2016.
INTERESSADOS: IMPERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, POLYEFE, CONSTRU-

ÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, INDÚSTRIA YVEL LTDA, HIDRO PERFURAÇÕES 
EIRELLI EPP E A &S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI torna público fundamentado em parecer técnico, 
que após análise do recurso interposto pela empresa: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELLI EPP.

DECIDE: julgar pelo NÃO PROVIMENTO do recurso pela ausência de fundamentação legal, que 
justifique a nulidade do edital de licitação Tomada de preço n.º 001/2016 e de todo certame licitatório. 

Araçagi-PB, 05 de maio de 2016.
José Alexandrino Primo

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

ADITIVO DE PRAZO 001/2016 AO CONTRATO 068/2015
DATA: 06 DE MAIO DE 2016

PROCESSO Nº 003/2015.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015. 

INSTRUMENTO: Contrato para execução de serviços de CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDOS MÉTODO TRADICIONAL EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO 
E NO DISTRITO DE BOM JESUS, no município de São José de Piranhas-PB

PARTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB e:
               VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-ME, CNPJ Nº 02.750.635/0001-31
OBJETO: Contrato para execução de serviços de CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDOS MÉTODO TRADICIONAL EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO 
E NO DISTRITO DE BOM JESUS, no município de São José de Piranhas-PB, subordinados a 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 04.11.2016.
SIGNATÁRIOS:

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB
VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-ME - Pela Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

A Prefeitura de Bayeux através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará 
realizar a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, em regime de execução empreitada porPreço 
Unitário, com o tipo de Licitação MENOR PREÇO GLOBAL, a se realizar no dia 09 de junho de 
2016 às 14:00, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada em construção civil 
para construção do Centro de Iniciação ao Esporte CIE - Modelo II.  O Edital e seus anexos estão 
à disposição no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006. Maiores Informações pelo telefone 
(83) 3253-4080.

Bayeux, 06 de maio de 2016.
Magaywer Antoniny Soares Freire

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de produtos diversos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
04/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Serra da Raiz - PB, 06 de Maio de 2016.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016
OFundo Municipal de Saúde de Curral Velho-PB, de acordo com as disposições da Lei Federal 

de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar que fariarealizar às 13:00 
horas do dia 23 de maio de 2016horas processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, 
do tipo MENOR PREÇO, para a Contratação de empresa para Complementação de reforma e 
ampliação da Unidade Mista de saúde do município de Curral Velho - PB.

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

Curral Velho, 06 de maio de 2016.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 

disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 16:00 horas do dia 23 de maio de 2016, processo licitatório na modalidade de 
Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de empresa especializada 
em realização de eventos com bandas musicais para a festa de emancipação política no dia 02 e 
03 de julho de 2016 no município de Curral Velho-PB, durante o exercício de 2016.

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

Curral Velho, 06 de Maio de 2016.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da C.P.L

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 
disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 14:30 horas do dia 23 de maio de 2016, processo licitatório na modalidade de 
Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de empresa especializada 
em aluguel de estruturas para a festa de emancipação política no dia 02 e 03 de julho de 2016 no 
município de Curral Velho-PB, durante o exercício de 2016.

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

Curral Velho, 06 de maio de 2016.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da C.P.L
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO

PROCESSO Nº 087/2016 – CONCORRÊNCIA Nº003/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

DE LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 
PARAÍBA, DE NATUREZA CONTÍNUA.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através da CPL – Comissão Permanente de Licitação, nomeada 
por Portaria do Senhor Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
os termos do edital da presente licitação foi IMPUGNADO tempestivamente pelo Sr. Ranieri Cardoso 
de Melo Mendes. O Presidente da CPL,após analisar o alegado, decidiu INDEFERIR a impugnação 
em todos os seus termos, e, mesmo tendo encaminhado a íntegra do seu Julgamento para a todos 
os licitantes que retiraram edital e deixaram cadastro para contato nesta CPL, fica franqueada vistas 
a quem mais possa interessar. Com este ato a CPL mantém a datade abertura já agendada para: 
dia 09/05/2016, às 9h.Consultas no HORÁRIO ÚNICO de 08h às 13h na sala da CPL – Comissão 
Permanente de Licitação.

Santa Rita, 06 de Maio de 2016.
José Robson Fausto
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste AVISO, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
009/2016, no dia 19(dezenove) de maio de 2016, ás 09h00min(nove horas), que tem como objetivo 
da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM 
TRUQUE) REDUZIDO e OPERACIONAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 M³(quatorze metros 
cúbicos), com motorista, sendo detentor da Carteira nacional de habilitação, categoria de acordo com 
aLei do Denatran; 01(um) CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 
05 M³(cinco metros cúbicos), sem motorista; 01(um) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA 
DE 8.000(oito mil) LITROS, sem motorista e 01(um) CAMINHÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 
3.500(três mil e quinhentos) Kg. Destinados a limpeza urbana e de algumas comunidades rural deste 
município. Conforme consta descritos e especificados no Termo de Referência(Anexo I do Edital). 
Os interessados poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal(sala da CPL) ou ainda pelos 
meios virtuais disponíveis.

São José de Piranhas--PB, 06 de maio de 2016.
Jose Idomar de Souza Bento     

PregoeiroOficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Maio de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
de Engenharia Civil, para Reforma e Ampliação da Escola E.M.E.I.F Agrimar Peixoto, localizado no 
Distrito de São João Bosco no Município de Poço Dantas - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 06 de Maio de 2016

JONAS IZIDRO DA SILVA - Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o objeto desta licitação em favor de LD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO 
LTDA MECNPJ 35.485.168/0001-19 no valor total de R$ 78.000,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 02 de maio de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresaLD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA 
ME CNPJ 35.485.168/0001-19 no valor total de R$ 78.000,00. Em consequência, ficam convocados 
os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 
8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. 
Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 02 de maio de 2016.
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2016
Objeto:CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. 

Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 9:00 (hora local) do dia 24/05/2016. Local:Sala da CPL, Sede 
da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de 
Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.
pb.gov.br e www.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 06 de maio de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2016
ObjetoSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, 

FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor 
Preço. Nova data parainício da Sessão:9:00 (hora local) do dia 23/05/2016. Local:Sala da CPL, Sede da 
Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Motivo da Prorrogação:Reformulação 
do edital e/ou seus anexos. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 06 de maio de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2016
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA 

PARA AS SECRETARIAS, PROGRAMAS, CRECHES E ESCOLAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor 
Preço. Início da Sessão:15:00(hora local) do dia 24/05/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a 
Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.
cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 06 de maio de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 011/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a aquisição de equipamento e material permanente para 
PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) do Município de Camalaú. Data de Abertura: 19/05/2016 
às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando 
Firmo, 56, Centro – Camalaú – PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-1013, no 
horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú – PB, 06 de maio de 2016.
José Fagner Barbosa Alves

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: aquisição de equipamentos médicos.fundamento legal: pregão presencial nº 00018/2016. 

dotação: orçamento 2016: recursos próprios/federais (receita de impostos e de transferência de impostos 
- saúde; recursos destinados a saúde - recursos do sus - transf. convênios - saúde - federal/ recursos 
ordinários) vigência: até o final do exercício financeiro de 2016 partes contratantes: Prefeitura Municipal 
de Esperança e: CT Nº 00091/2016 - 12.04.16 - CRM COMERCIAL LTDA - ME - R$ 21.128,00 CT Nº 
00092/2016 - 12.04.16 - EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - R$ 33.700,00 CT Nº 00093/2016 - 
12.04.16 - GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - R$ 1.735,00 CT Nº 00094/2016 - 12.04.16 
- MAGNA MEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA- EPP - R$ 5.449,97 CT Nº 
00095/2016 - 12.04.16 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - R$ 2.089,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: aquisição de passagens rodoviarias de esperança a campina grande e vice e versa para 

atender esta edilidade.. fundamento legal: pregão presencial nº 00019/2016. dotação: orçamento 
2016:(recursos ordinários) vigência: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00096/2016 - 12.04.16 - EMPRESA VIAÇÃO 
SÃO JOSÉ LTDA - R$ 26.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: aquisição de veículo e motocicletas 0km destinadas ao município de esperança/pb. 

fundamento legal: pregão presencial nº 00020/2016. dotação: orçamento 2016: recursos próprio/
federais (receita de impostos e de transferência de impostos - educação; transferência de recursos 
do fnde; transferência do fundeb (outras) transferência de recursos do sus; transferência do fundeb 
(outras) transferência de recursos do fnas vigência: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00134/2016 - 27.04.16 - AMORIM E 
ALVES COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - R$ 70.890,00 CT Nº 00135/2016 - 27.04.16 - NOVORUMO 
MOTORES E PEÇAS LTDA. - R$ 37.950,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: contratação de empresa para confecção de mochilas escolares personalizadas para os 

alunos da rede municipal de ensino.. fundamento legal: pregão presencial nº 00021/2016. dotação: 
orçamento 2016- recursos próprios / federais rec. impos. e de transf. impos. educação - 15 transferencia 
de recursos fnde. vigência: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00127/2016 - 19.04.16 - GUSTAVO B. L. DONATO - ME 
- R$ 74.825,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: aquisição de material de consumo odontológico. fundamento legal: pregão presencial nº 

00022/2016. dotação: orçamento 2016: recursos próprios / federais (rec. imp. / transf. imp. - saúde / 
transferência de recursos sus). vigência: até o final do exercício financeiro de 2016 partes contratantes: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00123/2016 - 19.04.16 - CRM COMERCIAL LTDA - ME 
- R$ 32.891,50 CT Nº 00124/2016 - 19.04.16 - DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES 
LTDA - R$ 20.152,15 CT Nº 00125/2016 - 19.04.16 - JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQ. 
ODONTOLOGICOS LTDA - ME - R$ 55.728,60 CT Nº 00126/2016 - 19.04.16 - MEDONTEC-MANUT 
E REP EM EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA - EPP - R$ 43.565,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: aquisição de forma parcelada de computadores, impressoras e periféricos. fundamento 

legal: pregão presencial nº 00023/2016. dotação: orçamento 2016: recursos próprio/federais (receita 
de impostos e de transferência de impostos - educação; receita de impostos e de transferência de 
impostos - saúde; recursos ordinários; transferência de recursos do fnas; transferência de recursos do 
fnde; transferência de recursos do sus; transferência do fundeb (outras) vigência: até o final do exercício 
financeiro de 2016 partes contratantes: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00128/2016 - 
22.04.16 - ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME - R$ 3.290,50 CT Nº 00129/2016 - 22.04.16 
- CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME - R$ 76.600,00 CT Nº 00130/2016 - 22.04.16 - GERALDO 
VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 82.800,00 CT Nº 00131/2016 - 22.04.16 - GIOVANNI DOS SANTOS 
MAIA - ME - R$ 6.720,00 CT Nº 00132/2016 - 22.04.16 - MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL 
ESCOLAR LTDA - ME - R$ 3.050,00 CT Nº 00133/2016 - 22.04.16 - NORDESTE REMANUFATURA 
DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA - EP - R$ 28.245,50

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Pregão Presencial nº 
00001/2016. 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Aguiar
CONTRATADA: GIRLENE LEANDRO AMÂNCIO.
OBJETO: Contratação de serviços objetivando a locação de um veículo para fiar a disposição da 

Câmara Municipal de Aguiar, neste município. 
VALOR MENSAL R$: 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais)
VALOR GLOBAL R$: 19.200,00 (Dezenove mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 04 de Maio de 2016
FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO  -  Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
INTIMAÇÃO

O Município de Caturité – PB, com fulcro no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, realiza a presente INTIMA-
ÇÃO a empresa PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME. - CNPJ sob no 12.873.740/0001-11, em 
face do configurado descumprimento contratual referente ao Contrato n.º PP009.02/2015 – Pregão 
Presencial nº 009/2014, em especial pelo atraso injustificado na entrega dos equipamentos. Pena-
lidades: Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
este Órgão Licitante e os demais órgãos que compõem a Administração Municipal, por 02 (dois) anos; 
Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 02 (dois) anos; 
Cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF deste Órgão Licitante; 
Multa contratual, com fundamento nos itens 27.2 ‘b’ do Edital do Pregão Presencial n. 008/2014 e no 
Inciso II do Art. 87 da Lei n. 8.666/93. Fica Empresa INTIMADA a presentar DEFESA ESCRITA no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento destanotificação, conforme reza o § 2º do 
artigo 87 da Lei 8.666/93, a qual será submetida à análise da Autoridade Superior (Prefeito Municipal) 
e a Procuradoria Jurídica para tomada das medidas legais cabíveis. 

Caturité – PB, 06 de setembro de 2016.
MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL

Secretária de Administração

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 037/2016, que objetiva: Aquisição de fórmulas e suple-
mentos alimentares; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Tecnocenter 
Materiais Médicos Hospitalares Ltda - R$ 652.870,00. Fica o licitante convocado no prazo de até 05 
dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades 
prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 06 de Maio de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes 

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 039/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de material 
didático, do tipo brinquedos, jogos e livros infantis; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: Futura Comércio de Materiais Educacionais Ltda ME - R$ 41.700,00; Sport’s 
Magazine Ltda - R$ 14.400,00; Wanderly Soares de Souza - R$ 70.300,00. Fica os licitantes convo-
cados no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata 
e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 06 de Maio de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 042/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais 
esportivos diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Berg Indústria 
e Comércio de Confecções Ltda - R$ 14.723,80; Distribuidora Macbraz Ltda - R$ 11.945,00; Hercílio 
Pedro Gomes - ME - R$ 23.700,00; HML Comercial Ltda. - R$ 199.138,00; L & J Transfer Ltda - R$ 
390,00; Natalia Priscila dos Santos Silva - R$ 800,00; Sport’s Magazine Ltda - R$ 13.000,00. Fica 
os licitantes convocados no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do 
direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 06 de Maio de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 043/2016, que objetiva: Aquisição de equipamentos 
médico hospitalar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Alfa Med 
Sistemas Médicos Ltda - R$ 35.800,00. Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias para 
assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista 
no Art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

Bayeux - PB, 06 de Maio de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes 

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS MÉDICOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CRM 
COMERCIAL LTDA - ME - R$ 21.128,00; EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - R$ 33.700,00; 
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - R$ 1.735,00; MAGNA MEDICA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA- EPP - R$ 5.449,97; MEDICAL MERCANTIL DE APARELHA-
GEM MEDICA LTDA - R$ 2.089,00.

Esperança - PB, 12 de Abril de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 
RODOVIARIAS DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA PARA ATENDER ESTA 
EDILIDADE.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EMPRESA VIAÇÃO 
SÃO JOSÉ LTDA - R$ 26.000,00.

Esperança - PB, 12 de Abril de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E 
MOTOCICLETAS 0KM DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEÍCULOS 
LTDA - R$ 70.890,00; NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. - R$ 37.950,00.

Esperança - PB, 25 de Abril de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONFECÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: GUSTAVO B. L. DONATO - ME - R$ 74.825,00.

Esperança - PB, 18 de Abril de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO ODONTOLÓGICO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CRM COMERCIAL LTDA - ME - R$ 32.891,50; DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES 
LTDA - R$ 20.152,15; JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQ. ODONTOLOGICOS LTDA - ME - R$ 
55.728,60; MEDONTEC-MANUT E REP EM EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA - EPP - R$ 43.565,50.

Esperança - PB, 19 de Abril de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE FORMA PAR-
CELADA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME - R$ 3.290,50; 
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME - R$ 76.600,00; GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 
82.800,00; GIOVANNI DOS SANTOS MAIA - ME - R$ 6.720,00; MVA COMERCIO VAREJISTA DE 
MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME - R$ 3.050,00; NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS 
PARA IMPRESSORA LTDA - EP - R$ 28.245,50.

Esperança - PB, 22 de Abril de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  021/2016 (2º REUNIÃO)
OBJETIVO: Aquisição parcelada de peças para veículos leves, pesados e maquinários do Municí-

pio de Boa Ventura, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital.
ABERTURA: 19 de maio de 2016 as  08:30:00  horas, na sede da prefeitura.
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

Emília Leite, nº s/n, Centro, Boa Ventura – PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h.

Boa Ventura – PB, 06 de maio  de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  022/2016 (2º REUNIÃO)
OBJETIVO: Contratação de serviços de manutenção de veículos (oficina, borracharia, elétrica e 

outros) para veículos a serviço do município de Boa Ventura, conforme especificações constantes 
no Termo de Referência Anexo I do Edital.

ABERTURA: 19 de maio de 2016 as  10:30:00  horas, na sede da prefeitura.
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

Emília Leite, nº s/n, Centro, Boa Ventura – PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h.

Boa Ventura – PB, 06 de maio  de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  028/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de material gráfico destinado as atividades administrativas e 

demais programas do município, ante as condições estabelecidas no Anexo I e Edital.
ABERTURA: 24 de maio de 2016 as  08:30:00  horas, na sede da prefeitura.
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

Emília Leite, nº s/n, Centro, Boa Ventura – PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h.

Boa Ventura – PB, 06 de maio  de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PUBLICA Nº  001/2016

O pregoeiro do município de Mãe D’água, de ordem da Sra. Prefeita torna público a SUSPENSÃO 
“sine die” do processo acima, cujo objeto era Contratação de facilitadores de oficinas-técnicos de 
nível médio-para atender as demandas especificas do serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos para crianças adolescentes e idosos, conforme especificações no edital e seus anexos.

INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Pre-
feitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, 
em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx) 83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 06 de maio  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 065/2016
OBJETO: OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de combustíveis e 

derivados, destinado a frota de veículos oficiais, veículos a serviços da Prefeitura Municipal Patos 
e atividades diversas de interesse público com devida autorização, destinado a todas as secretarias 
do município de Patos (PB);

ABERTURA 23/05/2016 as 09h30min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 06 de maio de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2016
OBJETIVO: O objeto do presente chamamento é o credenciamento  para seleção de 01 (um) 

Assistente Social e 01 (um) Técnico de Nível Médio para atender as necessidades do Contrato de 
Repasse nº 0418316-69/2013 - PAC II.

ABERTURA: 24/05/2016, às 09:00hs.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 26 de abril de 2016.
Meryelle D’Medeiros Batista

PRESIDENTE DA CPL/PM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO 2º REUNIÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2016
OBJETO: Prestação de serviço de fornecimento de Pontos de Internet Banda Larga de fibra 

óptica disponibilizando conectividade a rede mundial – internet – com velocidade mínima de 02 
Mbps (dois mega bits por segundo) para cada ponto.

ABERTURA: 19/05/2016 ás 10h:00min (Horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3612 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 06 de maio de 2016.
MERYELLE D’MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 066/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada Fardamentos destinados 

a atender a demanda de todas as secretarias do município de Patos PB.
ABERTURA 20/05/2016, às 11hs. (horário local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 06 de maio de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA
Concorrência Pública Nº 001/2016

O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 985/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimen-
to a Lei 8.666/93, que a empresa habilitada e classificada foi: COMERCIAL E CONSTRUTORA 
FENIX LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 73.041.188/0001-90, apresentando a proposta no valor 
global de R$ 2.513.695,80 (dois milhões quinhentos e treze mil seiscentos e noventa e cinco reais 
e oitenta centavos).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 06 de maio de 2016.
Meryelle D’Medeiros Batista

Presidente da CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 067/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na prestação de serviços de locação de estrutura 

para eventos, como: palcos, banheiros químicos, geradores, tendas, som, iluminação, etc. para 
atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos PB.

ABERTURA 20/05/2016, às  8hs30min. (horário local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 06 de maio de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
Concorrência Pública n° 06/2016

O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,  designada pela 
Portaria nº 985/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que a abertura 
dos envelopes de habilitação do referido processo, ocorrerá em sessão pública no dia 11/05/2016, 
às 09:00hs (Horário Local).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

PATOS - PB, 06 de maio de 2016.
Meryelle D´Medeiros Batista

Presidente da CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00015/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de um veículo automotor, tipo passeio, flex, 
zero quilômetro, destinado ao município de Vieirópolis, conforme Termo de Referência do edital. 
Data e Local: 18 de Maio de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira 
Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 06 de Maio de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00016/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de equipamentos e material permanente desti-
nado às Unidades Básicas de Saúde do município de Vieirópolis. Data e Local: 18 de Maio de 2016 às 
09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 06 de Maio de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00017/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de leite in natura, com fornecimento parcelado, 
destinado a atender a diversos programas do Governo Municipal. Data e Local: 18 de Maio de 2016 às 
13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 06 de Maio de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

OBJETO: Contratação de fornecimento parcelado de refeições, destinados a servidores de 
diversas Secretarias do município de Vieirópolis. Data e Local: 18 de Maio de 2016 às 14:30 horas, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 06 de Maio de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Médico hospitalares para atendimento às Unida-
des Básicas de Saúde entre outros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consig-
nada no orçamento vigente 2016 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 
3.3.90.32.01 - Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 
10196/2016 - 04.04.16 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES E MED. 
LTDA - R$ 230.021,58; CT Nº 10197/2016 - 04.04.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 
17.835,90; CT Nº 10198/2016 - 04.04.16 - CIRÚRIGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 294.517,60; CT 
Nº 10199/2016 - 04.04.16 - DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 
LTDA - R$ 1.184,00; CT Nº 10200/2016 - 04.04.16 - DROGAFONTE LTDA - R$ 12.670,00; CT Nº 
10201/2016 - 04.04.16 - EDILANE DA COSTA CARVALHO - R$ 79.875,00; CT Nº 10202/2016 - 
04.04.16 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDCISO E ORTOPÉDICOS LTDA - R$ 1.179.648,32; 
CT Nº 10203/2016 - 04.04.16 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 109.370,74; CT Nº 10204/2016 - 04.04.16 - TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 408.550,00; CT Nº 10205/2016 - 04.04.16 - VIDA DISTRIBUIDORA 
DO NORDESTE LTDA - R$ 180.855,00.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Baterias Automotivas para diversos veículos da Frota Mu-

nicipal, conforme Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00051/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2016 Elemento de Despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00270/2016 - 26.04.16 - AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA - R$ 62.185,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00051/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Baterias Automotivas para diversos veículos da Frota Municipal, conforme Termo de Referência; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTO ELÉTRICA BOLACAR 
LTDA - R$ 62.185,00.

Guarabira - PB, 25 de Abril de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de empresa para Construção da Garagem Publica Municipal de 

Uiraúna/PB.
LICITANTE HABILITADO:
- CONSTRUTORA FORMIGA LTDA.
LICITANTE INABILITADO:
- DIAS E CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
13/05/2016, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Major José Fernandes, 146 - Centro 
- Uiraúna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 04 de Maio de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 
17 de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contra-
tação de empresa(s) para fornecimento de forma parcelada conforme a necessidade e solicitação, 
de material elétrico para atender as necessidades do Município de São Sebastião de Lagoa de 
Roça.  Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 10/2009. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3387-1066.
Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 05 de Maio de 2016
SAIONARA LUCENA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Medicamentos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

00006/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios da SECRETARIA DE SAÚDE/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/Federais (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS-
FERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Araruna e: CT Nº 00006/2016 - 04.04.16 - DROGAFONTE LTDA - R$ 206.935,00 e CT Nº 
00005/2016 - 04.04.16 - NNMED-DISTRIB. IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS - LTDA-
-EPP - R$ 137.670,00.

 
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de inexigibilidade  

nº  00002/2016. 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONTRATADO:  MAURILIO WELLINGTON FERNANDES PEREIRA
OBJETO: Serviços de consultoria jurídico - administrativo prestados à mesa e as comissões 

da Câmara Municipal. 
VALOR MENSAL R$: 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensal, valor global de R$ 20.000,00 

(vinte  mil reais).
VIGÊNCIA: 31.12.2016.

Aguiar- PB, em 04 de Maio de 2016.
FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO

Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 60008/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Maio de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para execução da obra de construção de uma Unidade de Acolhimento no município de Cajazeiras-
-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. O Edital e seus anexos, encontram-se disponíveis no endereço supracitado, 
ou no site: www.cajazeiras.pb.gov.br. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3531-4383.

Cajazeiras - PB, 05 de Maio de 2016
PATRICK NOBRE DA SILVA

Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de construções 
diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 06 de Maio de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 11:00 horas do dia 19 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de lubrificantes diversos, des-
tinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 06 de Maio de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA
Pregoeira Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

AUTARQUIA ESPECIAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR
AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO 

A Autarquia Especial de Limpeza Urbana – EMLUR, por intermédio da Pregoeira, devidamente 
autorizado pela portaria nº.028 de 01 de abril 2016, e nos termos do Decreto Municipal n°¬¬¬¬¬¬¬ 
5.716/06 e das Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, bem como as alterações posteriores, AVISA 
aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 002/2016, com abertura para o dia 11 de 
maio de 2016 às 8:30h, FICA ADIADO PARA O DIA 19 DE MAIO DE 2016 ÀS 8:30h, motivados 
por problemas técnicos junto ao sistema de licitações eletrônicas no Banco do Brasil. O novo 
Edital estará disponível a partir do dia 09 de maio de 2016. Os interessados poderão no horário 
das 08h às 14h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na sede da Comissão 
Permanente de Licitação da AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR, 
situada na Av.Minas Gerais , 177- Bairro dos Estados-PB, ou pelo Fone: (83) 3214 -7629,e-mail: 
cplemlur2@gmail.com. 

João Pessoa, 06 de Maio de 2016 
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Presidente/Pregoeira da CPL/EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR

AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO 
A Autarquia Especial de Limpeza Urbana – EMLUR, por intermédio da Pregoeira, devidamente 

autorizada pela portaria nº.028 de 01 de abril 2016, e nos termos do Decreto Municipal n°¬¬¬¬¬¬¬ 
5.716/06 e das Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, bem como as alterações posteriores, AVISA 
aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 003/2016, com abertura para o dia 11 de 
maio de 2016 às 13:00h, FICA ADIADO PARA O DIA 19 DE MAIO DE 2016 ÀS 13:00h, motivados 
por problemas técnicos junto ao sistema de licitações eletrônicas no Banco do Brasil. O novo 
Edital estará  disponível a partir do dia 09 de maio de 2016. Os interessados poderão no horário 
das 08h às 14h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na sede da Comissão 
Permanente de Licitação da AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR, 
situada na Av.Minas Gerais , 177- Bairro dos Estados-PB, ou pelo Fone: (83) 3214 -7629,e-mail: 
cplemlur2@gmail.com. 

João Pessoa, 06 de Maio de 2016 
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Presidente/Pregoeira da CPL/EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

Rua Salomão Veloso, 30 – Centro - Caaporã - PB
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2016
A Prefeitura Municipal de Caaporã/PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação comu-

nica, que o resultado do julgamento da documentação de habilitação, relativo à Tomada de Preço 
acima, encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
no horário único das 08:00 às 12:00 hs. Fica aberto o prazo recursal de acordo com o Art. 109, 
inciso I da Lei 8.666/93 e não havendo manifestação de recursos fica agendada para o próximo dia 
17/05/2016 a abertura das propostas de preços dos licitantes habilitados. 

Caaporã-PB, 05 de Maio de 2015
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR

AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO 
A Autarquia Especial de Limpeza Urbana – EMLUR, por intermédio da Pregoeira, devidamente 

autorizada pela portaria nº.028 de 01 de abril 2016, e nos termos do Decreto Municipal n°¬¬¬¬¬¬¬ 
5.716/06 e das Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, bem como as alterações posteriores, AVISA 
aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 004/2016, com abertura para o dia 12 de 
maio de 2016 às 09:00h, FICA ADIADO PARA O DIA 23 DE MAIO DE 2016 ÀS 09:00h, motivados 
por problemas técnicos junto ao sistema de licitações eletrônicas no Banco do Brasil. O novo 
Edital estará  disponível a partir do dia 09 de maio de 2016. Os interessados poderão no horário 
das 08h às 14h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na sede da Comissão 
Permanente de Licitação da AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR, 
situada na Av.Minas Gerais , 177- Bairro dos Estados-PB, ou pelo Fone: (83) 3214 -7629,e-mail: 
cplemlur2@gmail.com. 

João Pessoa, 06 de Maio de 2016 
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Presidente/Pregoeira da CPL/EMLUR

CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços de fornecimento de material de expediente, 
de acordo com Pregão Presencial nº 00001/2016.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ
CONTRATADA:  RONALDO PAIVA NUNES - ME.
OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de material de expediente, para suprir as 

necessidades desta Casa Legislativa, conforme especificação no Termo de Referência e proposta 
de preços.

VALOR  GLOBAL:  R$ 20.818,90(Vinte Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Noventa Centavos).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

PIANCÓ - PB, em 06 de Maio de 2016.
Pedro Aureliano da Silva

Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
Pregão Presencial SRP Nº 012/2016. Objeto: Compra parcelada de Gasolina comum, Etanol Comum, 
Óleo Diesel S/500 e Óleo Diesel S/10 (para abastecimento na cidade de Desterro/PB), destinados 
aos veículos da Prefeitura de Desterro/PB. Tipo de julgamento: Menor Preço Por Item. Data: 19 
de maio de 2016. Horário: 08h:00mn (oito hora); Local: Sala da CPL (Sede da Prefeitura), Edital: 
A ser adquirida na sede, das 08h:00mn (oito horas) as 12 (doze horas) de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 06 de maio de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licita-

ção: Pregão Presencial SRP Nº 013/2016. Objeto: Compra parcelada de Gasolina comum, Etanol 
Comum, Óleo Diesel S/500 e Óleo Diesel S/10 (para abastecimento na cidade de Desterro/PB), 
destinados aos veículos pertencente a Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de Desterro/PB. 
Tipo de julgamento: Menor Preço Por Item. Data: 19 de maio de 2016. Horário: 09h:30mn (nove 
hora e trinta minutos); Local: Sala da CPL (Sede da Prefeitura), Edital: A ser adquirida na sede, das 
08h:00mn (oito horas) as 12 (doze horas) de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 06 de maio de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público para os in-

teressados o julgamento da habilitação da Tomada de Preço Nº 004/2016. Licitantes habilitados: 
Não houve. Licitantes Inabilitados: Construtora J Galdino, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03, por não 
atender: Item: 10.2.3 (letras A, B), Item 10.2.7 (letra A, B, D), Item: 10.2.8 (letra A), Item: 10.2.11 
(letra A), Item: 10.2.12 (letra A, B, C)., Licitante: Franck Gonçalves Pereira Eirele-ME, CNPJ: 
20.198.694/0001-20, por não atender: Item 10.2.7 (letra D). Licitante: Ravy Construções, Serviços 
e Projetos Ltda, CNPJ: 15.168.739/0001-84, por não atender: Item: 10.2.2 (b, c, f). Fica concedido 
para os licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis, para regularizarem suas pendencias (item 14.12 
do edital), e ainda notificar os licitantes para as 15:h:00mn (quinze horas) do dia 16 de maio de 
2016, para a 2ª Sessão Publicado para julgamento da habilitação. 

Livramento/PB, 05 de maio de 2016.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: homologar os resultados 
do julgamento das propostas da Tomada de Preços Nº 001/2016. Objeto: Prestar serviços na Manu-
tenção das seguintes escolas municipais: E. E. F. Apolônio Medeiros de Brito (Sítio Sussuarana); E. 
E. F. Hilário José de Gouveia (Sítio Arius II); E. E. F. Antônio Vilar de Araújo, (Sítio Paus Branco) e 
E. E. F. Darcy José de Brito (Sítio Carreiro de Pedra), Vencedor: Franck Gonçalves Pereira Eirele-
-ME, CNPJ: 20.198.694/0001-20, com o valor total de R$ 76.727,41. Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 02 de maio de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: homologar os resulta-

dos do julgamento das propostas da Tomada de Preços Nº 002/2016. Objeto: Prestar serviços na 
Manutenção do prédio onde funciona a Unidade de Atendimento 24 Horas (Sede); prestar serviços 
de engenharia na Manutenção do prédio onde funciona SAMU (Sede); e prestar serviços de en-
genharia na Ampliação do SAMU (Sede). Vencedor: Franck Gonçalves Pereira Eirele-ME, CNPJ: 
20.198.694/0001-20, com o valor total de R$ 88.686,65. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 02 de maio de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILIATAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
A Prefeitura de Desterro/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna publico para co-

nhecimento dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Toma da de Preços Nº 
001/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço de engenharia civil na 
Recuperação do prédio sede da Prefeitura, Recuperação da Unidade Básica de Saúde - Janete 
Fonseca Carneiro, Recuperação da Unidade Básica - Comunidade de Aparecida, Recuperação da 
UBS Jânio Helder da Silva, Recuperação da E.M.E.F Nevinha Dantas. Empresa Inabilitada: Não 
houve. Empresa Habilitada: Construtora Apodi Ltda-ME, CNPJ nº 17.620.703/0001-15. 

Desterro/PB, 06 de maio de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Presidente da CPL

AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
A Prefeitura de Desterro/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna publico para conheci-

mento dos interessados o resultado do julgamento da proposta da Toma da de Preços Nº 001/2016. 
Objeto: Prestar serviço de engenharia civil na Recuperação do prédio sede da Prefeitura de Desterro, 
Recuperação da Unidade Básica de Saúde - Janete Fonseca Carneiro, Recuperação da Unidade 
Básica - Comunidade de Aparecida, Recuperação da UBS Jânio Helder da Silva, Recuperação 
da E.M.E.F Nevinha Dantas. Foi classifica em 1º Lugar a proposta do licitante:  Construtora Arara 
Ltda-ME, CNPJ Nº 21.331.031/0001-03, com  o valor total de R$ 134.114,72.

Desterro/PB, 06 de maio de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 010/2016 

DISPENSA Nº 002/2016
Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Costa Lira Serviços e Transp. Ltda-EPP, 

CNPJ Nº 17.614.228/0001-74. Objeto: Prestar serviço  na Recuperação da Escola Municipal Cas-
simira Leite Montenegro. Valor contratado: R$ 25.485,87. Vigência: 60 (sessenta) dias. Dotação: 
QDD/2016. Data da ass.: 11/04/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e o Edilio de 
Lira Brito (Pela Contratada). 

Desterro/PB, 11 de abril de 2016.
Rosangela de Fátima Leite - Prefeita.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Junho de 2016, licitação moda-
lidade Tomada de Preços, do tipo menor preço e técnica, para: SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, 
ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO 
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 06 de Maio de 2016
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Presidenta da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:30 horas do dia 27 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO DA OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E MEIOS FIOS GRANITICOS 
DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA, TOTALIZANDO 6450 METROS 
QUADRADOS DE CALÇAMENTO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112.

Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 06 de Maio de 2016
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
e construção civil para, execução dos serviços de restauração dos prédios de três Escolas locali-
zadas na Zona Rural e Zona Urbana deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 03 de Maio de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão 

 
 AUTO POSTO MÃE JOANINHA LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.917.787/0001-30 Torna público que a 

SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
592/2016 em João Pessoa, 17 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio 
varejista de combustíveis (gasolina, álcool e diesel) e lubrificante. Na(o) – AV. JOÃO AGRIPINO, Nº 
84 CENTRO  Município:  TAPEROA – UF: PB.  Processo: 2015-002345/TEC/LO-9750.

JUBERLANDO ANDRADE DE SOUSA – CNPJ/CPF Nº 03.033.765/0001-16 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
271/2016 em João Pessoa, 5 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMERCIO 
VAREJISTAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS Na(o) RUA FELICIANO PEDROSA – Nº 1401  
Município: BELEM – UF: PB. Processo: 2015-000635/TEC/LO-9355.

CB ENGENHARIA EIRELI – CNPJ/CPF Nº 16.905.022/0001-30 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1079/2016 em 
João Pessoa, 5 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMI-
LIAR COM 12 APARTAMENTOS, (TERREO MAIS 02 PAVIMENTOS) NUMA ÁREA DE 1.031,30M² 
E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO INTERLIGADO AO SISTEMA DE ESGOTO DA 
CAGEPA. Na(o) – AV. FRANCISCO BRANDÃO, Nº 705. ST. 04 - QD. 119 - LT. 367 - MANAÍRA 
Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2016-000613/TEC/LO-1553.

PARIS LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 20.218.239/0001-40 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 877/2016 em João Pessoa, 15 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Doze edificação multifamiliar com dois pavimentos tipo duplex. Na(o) -  RUA DIONISIO 
ALVES DE OLIVEIRA, S/N - QD. 10A - LT. 32-A - LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI Município: 
SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-001455/TEC/LO-1744.

MORAIS BITTENCOURT ENGENHARIA LTDA torna público que requereu a SEMAM – Secretaria 
de Meio Ambiente, a Licença Prévia para o Île de France Residence, situado à Deputado Antônio 
de Pádua Carvalho, Qd044Lt350 – Aeroclube, João Pesssoa-PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

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

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DESCARTÁVEIS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 06 de Maio de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON-
SULTORIA E ASSESSORIA PARA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM SUMÉ. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 06 de Maio de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 11:00 horas do dia 18 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 06 de Maio de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 13:00 horas do dia 18 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE 
ALMEIDA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 06 de Maio de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS nº. 001/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS. Recursos: CR 1022.753-89/2015-MCIDADES. Data de abertura: 25/05/2016 
às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 06/05/2016. Crystiane 
Gomes Bezerra-Presidente-CPL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 04.728/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2016
DATA DE ABERTURA: 20/05/2016 – ÀS: 08: 30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

MOBILIÁRIOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O SERVIÇO DE HEMODIÁLISE DO HOSPITAL 
MUNICIPAL SANTA ISABEL

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Ticiana 
Hercilia Chaves Cavalcanti torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à dispo-
sição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, 
sob o número da licitação 628574. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço 
acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.
smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ ORDINÁRIOS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 5.716/2006, e, subsidiariamente, 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 06 de Maio de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR 

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

O Pregoeiro do município de Picuí, comunica aos interessados que recebeu Recurso Administra-
tivo, 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.
ATEMÁRIO GOMES DOS SANTOS – Pregoeiro

PUBLICO NO DIA 06/05/2016. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 24 de Maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de colchão 
de colchão solteiro para atender as necessidades da Secretaria de Educação.. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 06 de Maio de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000017/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do Nasci-

mento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 000017/2016, do tipo menor preço por item, objetivando 
a contratação dos serviços de gráfica, cuja abertura será no dia 20.05.2016, às 09:00 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 06 de maio de 2016.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000018/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 000018/2016, do tipo menor preço por item, 
objetivando a aquisição de computadores, periféricos e acessórios de informática, cuja abertura será 
no dia 20.05.2016, às 10:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho 
Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 06 de maio de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISOS DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 012/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURA-
MENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS 
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE, agendada para as 09h30min do dia 12/05/2016, foi 
remarcada para as 09h30min do dia 19/05/2016, em virtude do não atendimento ao prazo mínimo 
legal exigível. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 04 de MAIO de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 013/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRNET, agendada para 
as 10h30min do dia 12/05/2016, foi remarcada para as 10h30min do dia 19/05/2016, em virtude do 
não atendimento ao prazo mínimo legal exigível. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 04 de MAIO de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 014/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E RE-
CAPAGEM DE PNEUS, agendada para as 11h30min do dia 12/05/2016, foi remarcada para as 
11h30min do dia 19/05/2016, em virtude do não atendimento ao prazo mínimo legal exigível. Cópia 
do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 04 de MAIO de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 015/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE, agendada para as 12h30min do dia 12/05/2016, foi remarcada para as 12h30min 
do dia 19/05/2016, em virtude do não atendimento ao prazo mínimo legal exigível. Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 04 de MAIO de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro
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