
O MPF deve encaminhar 
o caso à Delegacia de Crimes 
Financeiros e Desvio de Re-
cursos Públicos.  PÁGINA 4

Irregularidades em pos-
tos de combustível da capital 
resultaram em quatro con-
duções coercitivas.  PÁGINA 7

Polícia Federal vai 
investigar denúncia 
de irregularidades

Operação do MPPB 
detém 4 pessoas 
para depoimentos

OBRAS NA LAGOA

cRime AmBieNtAL

R$ 1,00

R$ 200,00

Assinatura 
anual
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Ano cXX1ii
Número 088A UNIÃO  

clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

moeda

informações úteis para a semana:Cariri-agreste

marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

29o máx.
23o  mín.

31o  máx.
20o mín.

33o máx.
22o mín.

DÓLAR    R$ 3,445  (compra) R$ 3,445  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,310  (compra) R$ 3,590  (venda)
EURO   R$ 3,940  (compra) R$ 3,944   (venda)

l capitania dos Portos alerta sobre risco de ressaca no Litoral. Página 5

l Quadrilha suspeita de roubos e tráfico é desarticulada em cG. Página 6

l Laboratório contra Lavagem de Dinheiro da PB é referência. Página 7

l Lei assegura acesso de personal trainer em academias de JP. Página 8

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

A presidente Dilma fará declaração à imprensa hoje pela manhã e, simultaneamente, um vídeo gravado por ela será divulgado 
nas redes sociais. Até o fechamento desta edição, a maioria dos senadores havia declarado apoio ao impeachment.  PÁGINA 9

Dilma falará à nação 
às 10h sobre “golpe”

FOtO: Marcos Russo

FOtO: Divulgação

FOtOS: Agência Senado e Agência Brasil
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TJD adia julgamento
de ação do Treze

Auditora Graça Almeida pediu vistas 
do processo quando a votação já estava 5 
a 0 em favor do Campinense.  PÁGinA17

baixa

baixa

08h41

21h19

2.1m

1.9m

ALtA

ALtA

15h08

02h17

0.6m

0.7m

O primeiro 
concerto oficial da 
temporada 2016 da 
Sinfônica da Paraíba 
será realizado no Es-
paço Cultural, em João 
Pessoa, com ingressos 
a preços populares.  
PÁGinA 21

sALTos oRnAMEnTAis Luana Lira treina no 
Distrito Federal para o Troféu Brasil  PÁGinA 20

esportes

Gol de Marcinho no 2º tempo 
deu a vitória ao Botafogo em ple-
no Estádio Albertão, em Teresina. 
Resultado coloca o time perto da 3ª 
fase da Copa do Brasil.  PÁGINA 8

Belo vence River 
por 1 x 0 pela 
copa do Brasil

Orquestra 
Sinfônica 
abre hoje 
temporada

joGos EsCoLAREs  Competição tem início 
com desfile na Vila Olímpica.  PÁGinA 25

Dilma e o ministro 
Jaques Wagner 
observam a 
movimentação na 
frente do Palácio 
do Planalto; acima, 
plenário do
Senado Federal 



Neste grave momento da vida nacional, 
a nenhum de nós, brasileiros, cabe outro 
entendimento senão o de acatar a Constitui-
ção Federal. Não há paz social possível, não 
há futuro que se almeja promissor, e muito 
menos não há sequer sentimento de nacio-
nalidade se não nos deixarmos conduzir 
pelos comandos constitucionais que a todos 
submetem. Desde sempre, e mais ainda ago-
ra, o caminho é um só: o da legalidade. Aliás, 
registre-se sob este aspecto que a imensa 
maioria da sociedade tem acompanhado 
o processo de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff com maturidade cidadã.

Aqui na Paraíba, ressalte-se, por dever 
de justiça, que o apelo à ordem e à tranqui-
lidade pública tem sido comandado pelo 
governador Ricardo Coutinho, cuja postura 
desde o início deste processo se pauta pela 
defesa desta legalidade. Por mais de uma 
vez, expôs seus pontos de vista, defendeu 
posições alinhadas à Carta Maior e, não por 
outro motivo, tem merecido o respeito e a 
admiração dos seus concidadãos. É com-
preensível que em momentos tensos e de 
tanta significação histórica, como este que 
vivenciamos, os ânimos se exaltem, as pai-
xões se exacerbem e até mesmo o caos se 
instale, alimentado por incertezas e deses-
peranças. 

O impedimento da atual presidente, 
caso finalmente se confirme, não pode, po-
rém, encobrir os avanços sociais que o Bra-
sil alcançou nesses mais de treze anos em 
que o seu partido manteve-se no poder. A 
opção preferencial pelos pobres, quase aos 
moldes da Teologia da Libertação, terá sido 
a maior marca deste período governamen-

tal. Os programas sociais, instalados desde 
o primeiro dia de mandato do ex-presidente 
Lula, de tal forma se incorporaram à cultura 
política brasileira que não mais poderão ser 
extintos, de uma hora pra outra, mude-se ou 
não o chefe do Poder Executivo. O Bolsa Fa-
mília, o Fies, o Mais Médico, o Minha Casa, 
Minha Vida, além de outros, não poderão ser 
varridos da administração federal, sem que 
isso represente um indesejável retrocesso. 

Por óbvio, políticas públicas e de inclu-
são, como estas, não são patrimônio de um 
partido político. Reconheça-se que o PT as 
implantou, mas elas hoje integram o rol de 
demandas cívicas de toda a população. Com 
ou sem impeachment, engana-se redonda-
mente quem ouse imaginar um programa 
de governo que elimine estas ações inclusi-
vas, privilegiando, em seu lugar, medidas de 
caráter econômico baseadas, sobretudo, na 
formação de superávits. O equilíbrio fiscal 
é, sim, um alvo a ser atingido pelos bons go-
vernantes. Mas não à custa da sobrevivên-
cia dos mais pobres. 

A dívida brasileira tem o seu custo, mas 
não será dos menos favorecidos que a cobran-
ça deverá ser feita. Repita-se: o processo de 
inclusão social, experimentado pelo Brasil em 
mais de uma década, não é algo que qualquer 
governante de plantão possa descartar. Ao 
contrário, na condição de um dos países mais 
socialmente desiguais do mundo, o país espe-
ra que as políticas públicas de amparo aos que 
mais precisam, se ampliem. E possam fazer do 
nosso Brasil um lugar onde a vida do cidadão 
comum valha mais – muito mais! - do que uma 
eventual queda da bolsa de valores. O verda-
deiro valor é o nosso povo.

Editorial

Em defesa da legalidade
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Artigo

Tempestade e bonança

Estive ontem à tarde na agência 
bancária do Bessa e fiquei feliz (des-
culpem) à beça quando minha gerente 
informou que já somo 30 mil pontos no 
cartão de crédito. Na verdade, eu não 
sabia da soma, muito menos que chega-
ra a esse total... e menos ainda o que da-
nado isso significava em termos de be-
nefício ou vantagem para o correntista. 
Na hora, pensei que poderia converter 
aquilo em reais, mas ela explicou que, 
para o caso, há três tipos de conversão: 
em dotz, em produtos oferecidos pelo 
banco (eletrodomésticos, eletroeletrô-
nicos) ou em milhas aéreas. E pergun-
tou: ”O senhor viaja muito?”

Em outra circunstância, talvez até 
me animasse com a opção pelas milhas 
aéreas, mas a pergunta fez cair dois 
raios ao mesmo tempo sobre a minha 
cabeça. O primeiro, uma mensagem 
que lera há poucos instantes (14h:44) 
via whatsapp: “A APAC acaba de emitir 
alerta de chuvas fortes e muita venta-
nia com possibilidade de um tornado 
tropical atingir o Recife e possivelmen-
te o litoral paraibano, nas próximas 24 
horas, com acumulados superiores a 
100mm. Moradores de áreas de risco 
devem ficar atentos. Equipes da Defe-
sa Civil do Recife estão de prontidão 
e devem ser acionadas em casos de 
emergência através do 0800-081-3400. 
Compartilhe com os amigos”. Claro que 
compartilhei com a gerente, ao mesmo 
tempo em que o segundo raio desabava 
sobre a minha memória.

É que foi com medo de trovão que 
me recusei a subir pela primeira vez 

num avião. Era finalzinho de tarde, es-
tava em um dos salões do Aeroporto 
de Brasília, aguardando chamada para 
embarcar com destino a João Pessoa, 
quando a cena então se deu: a lâmpada 
apagou, o céu escureceu e um estrondo 
então se deu. E veio uma ânsia louca, in-
contida de pavor, pois desabava naque-
le momento sobre o Planalto Central 
uma tempestade elétrica com rajadas 
de trovões que me fizeram procurar 
terra no chão sem encontrar. Como não 
havia cama embaixo da qual pudesse 
me abrigar, tipo costumava fazer quan-
do criança, encolhi-me no sofá, fechei 
os olhos, os ouvidos, o nariz e a gargan-
ta, ignorei a voz de Iris Letieri atraindo 
passageiros para o Portão B, e me fingi 
de morto. Fingi, não. Na verdade, eu es-
tava morto de medo. Tive que me virar 
para conseguir vaga em outro voo, mas 
dei graças a Santa Bárbara (protetora 
contra raios e tempestades) pelo fato 
de o fenômeno ter me surpreendido em 
recinto fechado.

O que vocês acham que respondi à 
gerente? Acertou quem embarcou na 
dotz ou nos produtos oferecidos pelo 
banco. Curiosamente, ela passou a dis-
correr sobre a vantagem das milhas aé-
reas e perguntou se eu não queria pensar 
mais um pouco. Pela vidraça da agência. 
vi que o tempo estava fechando, com nu-
vens negras escurecendo o horizonte. E 
encerrei o assunto: “É o que vou fazer”. 
Agradeci a gentileza, saí de fininho e fui 
correndo para me valer de Santa Bárba-
ra em casa. Tomara que depois da tem-
pestade de hoje venha a bonança...  

Em outra circunstância, talvez até me animasse com as milhas aéreas, 
mas a pergunta fez cair dois raios sobre a minha cabeça”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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“NÃO PRATIqUEI” 

A ATUALIDADE DE “qUE PAíS é ESSE?”

Fora do eixo das investigações 
da Lava Jato, no STF, a apuração 
dos indícios de roubalheira em 
Furnas, solicitada pela Procura-
doria-Geral da República, terá 
relator específico: ministro Dias 
Toffoli e não Teori Zavascki, que 
cuida apenas daquelas. Eduar-
do Cunha, de acordo com a de-
núncia, integraria “uma grande 
organização criminosa”. Poderá 
ser convocado a depor, caso To-
ffoli aceite-a.    

“Jamais pratiquei qualquer 
ato que pudesse ultrapassar 
as fronteiras da ética, muito 
menos posso admitir qual-
quer ilação de que possa ter 
praticado alguma ilicitude”. 
Do ministro do TCU, Vital Fi-
lho, refutando acusação de 
que teria obtido vantagem 
ilícita quando presidiu a CPI da 
Petrobras, feita na delação do 
ex-executivo da Andrade Gu-
tierrez, Gustavo Barreto.

O ministro Vital Filho afirma 
que “as convocações [da CPI] 
eram previamente defini-
das pelo Colégio de Líderes”, 
para depois ser submetida 
ao Plenário, logo não exis-
tiria a possibilidade de que 
ele manipulasse a agenda da 
comissão. Essa acusação es-
taria na delação premiada do 
ex-senador Delcídio do Ama-
ral, cassado na última terça-
-feira, por quebra de decoro.  

AS MARCAS DO PSDB, POR TELMÁRIO 
O senador Telmário Motta (PDT) fez uma leitura, digamos, semiótica, no seu discurso no Senado Federal, 
ontem. Ao citar que a professora de Direito Penal, Janaína Paschoal, autora da denúncia contra a pre-
sidente Dilma Rousseff, recebeu R$ 45 mil do PSDB, ele destacou um código que estaria implícito nesse 
fato: “Opa! 45 é o número do PSDB. O PSDB começa a deixar suas marcas”. 

O senador Raimundo Lira, presidente 
da comissão processante do pedido 
de impeachment, condiciona a reso-
lução das demandas econômicas ao 
apaziguamento da ordem política: 
“O Brasil só sairá da crise econômica 
em que se encontra se o país conse-
guir dá uma solução à crise política”. 
Convicto, diz que isso está próximo: 
“Estamos a caminho desta solução”.

A propósito, o senador Telmário Motta quando votou 
contra a admissibilidade do impeachment, fez men-
ção à canção de Renato Russo. Ao classificar o pro-
cesso de golpe branco – com “canetas, conchavos e 
traições” – ele apresentou cópia de publicação que 
mostrava ‘ministros’ do iminente governo Temer: 
“Sete ministros acusados de corrupção. É esse o país 
que queremos. Que país é esse?”

ROCK DE BRASíLIA
“ESTAMOS A CAMINhO”

DEVERÁ DEPOR NÃO MANIPULEI

É impressionante a atua-
lidade da canção “Que 
país é esse?”, que Rena-
to Russo (foto) cantou 
primeiro com a banda 
“Aborto Elétrico”, em 
1978, mas que obteve 
repercussão nacional 
apenas no terceiro ál-
bum da “Legião Urbana”, 
em 1987, no boom das 
bandas de Brasília. Além 
do inconformismo e da 
indignação que o título 
da canção já antecipa, 
há dois trechos, especificamente, que traduzem com fidelidade aspectos do atual momento da política 
brasileira. Senão, vejamos: “Nas favelas, no senado,/sujeira pra todo lado./Ninguém respeita a Consti-
tuição,/mas todos acreditam no futuro da nação”. Os ilícitos investigados e comprovados pela Operação 
Lava Jato, envolvendo parlamentares de várias legendas, empresários, gestores e servidores públicos, 
corroboram o fato de que há “sujeira pra todo lado”. Quanto ao “ninguém respeita a Constituição”, atos 
atípicos cometidos pelo comando da Lava Jato, no mínimo, sugerem atitudes à revelia da lei – fato que 
levou o Supremo Tribunal Federal (STF) a intervir, como no caso das gravações telefônicas vazadas entre 
Lula e a presidente Dilma Rousseff. Se vivo estivesse, Renato Russo, caberia lhe perguntar quem seriam 
os que “acreditam no futuro da nação” – a ironia desse trecho permite-nos fazer analogias – porém, 
deve ser coincidência que os parlamentares do Congresso favoráveis ao impedimento presidencial digam 
justamente isso: acreditam no futuro da nação. Um segundo trecho da canção ganha atualidade pela 
repercussão extremamente negativa que os encaminhamentos do processo de impeachment no Con-
gresso Nacional obtiveram para além das nossas fronteiras: “Terceiro Mundo se for,/ piada no exterior”.  
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TCE se une a órgãos de controle e lança 
cartilha para orientar gestores municipais
Lançamento foi feito na 
segunda edição do Fórum 
Paraibano de Prefeitos 

A criação de uma rede 
de controle interno, amplia-
ção do sistema de capacita-
ção pelo Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba e a 
distribuição de uma cartilha 
de orientações aos prefeitos 
foram três propostas levan-
tadas durante o II Fórum 
Paraibano de Prefeitos, na 
manhã dessa quarta-feira 
(11), realizado no auditório 
do Centro Cultural Ariano 
Suassuna, sede do TCE-PB.

O evento foi aberto pelo 
conselheiro André Carlo 
Torres Pontes, vice-presi-
dente da Corte – em exercí-
cio, que destacou a oportu-
nidade que se oferece aos 
gestores municipais para 
que possam aperfeiçoar a 
gestão pública.

O fórum de prefeitos é 
organizado pelo Tribunal 
de Contas e faz parte do 
Simpósio Nacional de Con-
tabilidade Aplicada ao Se-
tor Público, promovido pelo 
Conselho Regional de Con-
tabilidade da Paraíba – CRC, 
que prossegue com a pro-
gramação nos dias 12 e 13.

Controle Interno
O auditor de Contas Pú-

blicas do Tribunal de Con-
tas, Josedilton Alves Diniz, 
foi o primeiro palestrante 
da manhã, e discorreu so-
bre o tema: “Controle Inter-
no Municipal: Identificando 
os problemas e apontando 
soluções”. Para ele, a inicia-
tiva proposta pelo TCE, em 
parceria com a CGU e CGE, 
visando à criação de uma 
rede, integrando os municí-
pios, mais a distribuição de 
cartilhas informativas e o 
incentivo à capacitação são 

Foto: Divulgação/TCE-PB

Foto: Divulgação

Prefeitos e presidentes de Câmaras Municipais receberam orientações sobre gestão pública

benefícios que irão permi-
tir um melhor acompanha-
mento da gestão por parte 
dos gestores.

Ele observou que, de 
acordo com os dados levan-
tados, 196 municípios não 
têm sistema de controle 

efetivo, muito menos pes-
soal capacitado para gerir 
o controle interno. “O TCE, 
em parceria com CGU e CGE, 

está apresentando três so-
luções que devem ser indis-
pensáveis para as adminis-
trações municipais”, disse 
ele, ao acrescentar que foi 
assinado um protocolo que 
vai permitir a implantação 
de uma rede de controle In-
terno.

Para Josedilton, a falta 
do acompanhamento dos 
gastos públicos gera inúme-
ros prejuízos e o principal 
deles é o desperdício de re-
cursos, erros na prestação 
de contas e desrespeito à 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF).

Ele explicou, ainda, que 
para chegar a estes dados, o 
TCE enviou um questionário 
para todas as prefeituras, 
sendo que 207 responde-
ram a avaliação, 54 informa-
ram que realizavam contro-
le interno, mas em apenas 
27 foi constatado que havia 
o controle efetivamente. 

Resolução define regras para transições governamentais
Os prefeitos paraibanos 

em final de mandato terão 
prazo de até dez dias, con-
tados desde a homologação 
dos próximos resultados 
eleitorais, para constituí-
rem Comissão de Transi-
ção de Governo constituí-
da com, pelo menos, dois 
membros indicados pelos 
que os sucederão, a partir 
de janeiro de 2017, no co-
mando dos municípios.

A esta comissão, entre 
outros documentos e infor-
mações, eles também deve-
rão dispor demonstrativos 
dos saldos em banco e em 
caixa, relação de valores 
pertencentes a terceiros e 

confiados à Tesouraria, ba-
lancetes mensais relativos 
ao exercício que se finda, 
relação de compromissos 
financeiros de longo prazo 
e termos vigentes de parce-
lamentos de débitos previ-
denciários.

Estas e outras deter-
minações estão contidas 
na Resolução Normativa nº 
03/2016 (http://goo.gl/
E1mQwN ) aprovada na úl-
tima sessão plenária e já le-
vada à publicação pelo Tri-
bunal de Contas da Paraíba 
em seu Diário Eletrônico, 
edição deste 11 de maio.

O TCE – a quem com-
pete a orientação benéfica 

à continuidade adminis-
trativa – age, desse modo, 
com o propósito de evitar 
o surgimento de problemas 
insuperáveis tanto ao novo 
gestor quanto àquele que 
vai deixar o cargo.

“As transições gover-
namentais, quaisquer que 
sejam, devem respeitar não 
somente a vontade das ur-
nas, porém, não menos, o 
anseio de todo o conjunto 
da sociedade pelas boas po-
líticas de economia, educa-
ção, saúde, ou previdência, 
para ficarmos nesses exem-
plos”, observa o presidente 
da Corte, conselheiro Ar-
thur Cunha Lima.

O Tribunal de Contas da Paraí-
ba, reunido nessa quarta-feira (11), 
emitiu parecer favorável à aprova-
ção das contas anuais de nove pre-
feitos paraibanos. Foram eles os de 
Bananeiras (Douglas Lucena Moura 
de Medeiros), Condado (Caio Ro-
drigo Bezerra Paixão), Santa Terezi-
nha (José de Arimateia Nunes Cam-
boim), São José do Sabugi (Iracema 
Nelis de Araújo Dantas), Boqueirão 
(João Paulo Barbosa Leal Segundo), 
Matureia (Daniel Dantas Wander-
ley) e Emas (José William Segundo 
Madruga), referentes ao exercício 
de 2013.

O do município de Pedro Régis 

(José Aurélio Ferreira) teve a apro-
vação das contas de 2014, o mesmo 
ocorrendo com as de idêntico exer-
cício apresentadas pelo presidente 
da Câmara Municipal de Serra Re-
donda, vereador Antonio Anselmo 
Tavares de Pontes. Também foram 
aprovadas, desta vez em grau de 
recurso, as contas do ex-prefeito de 
Queimadas (José Carlos Sousa Rego, 
exercício de 2011).

A sessão plenária foi conduzida 
pelo vice-presidente da corte, An-
dré Carlo Torres Pontes, que assu-
miu o  exercício da presidência, em 
razão de viagem institucional do ti-
tular Arthur Cunha Lima.

Nove prefeitos têm contas aprovadas

Após invadir a sede da 
Prefeitura de Juazeirinho e 
acampar no local, manifes-
tantes resolveram interdi-
tar um trecho da BR-230 na 
entrada da cidade na tarde 
dessa quarta-feira (11), em 
protesto contra o prefei-
to Jonilton Fernandes, que 
marcou uma reunião com 
o grupo de sem-teto, não 
apareceu e ainda mandou 
a polícia dispersar os mani-
festantes.

A confusão teve início 
na segunda-feira (9) após 
decisão judicial que deter-
mina reintegração de pos-
se de um terreno no bairro 
Alto da Boa Vista, onde cer-
ca de 200 famílias mora-
vam, e que a partir de agora 
ficarão desabrigadas. Eles 
querem que o prefeito au-
torize a desapropriação da 
área no local e faça doação 
aos sem-teto, baseado na 
autorização judicial que já 
determinou a reintegração 
de posse da propriedade 
que é particular.

Para acalmar os âni-
mos, o prefeito esteve na 
sessão da Câmara Municipal 
e prometeu que na terça-fei-
ra (10) receberia o grupo 
para solucionar o problema 
dos desabrigados, porém, 
na hora, os manifestantes 

Manifestantes invadem sede da 
prefeitura e fecham a BR-230 

EM JUAZEIRINHo

estiveram presentes, mas, o 
prefeito não apareceu e nem 
deu satisfação. Sem saber 
como resolver o problema, 
o chefe de gabinete do pre-
feito tentou conversar, mas, 
não obteve êxito no diálogo.

Ontem, os sem-teto vol-
taram a se reunir em frente 
ao prédio do Poder Executi-
vo e outra vez o prefeito não 
apareceu. Revoltados, os 
manifestantes foram à BR e 
fizeram uma barreira, onde 
queimaram pneus e grita-
ram palavras de ordem. “Só 

queremos que o prefeito nos 
atenda e cumpra o que pro-
meteu ontem [terça-feira], 
que foi se reunir conosco 
para buscar uma solução, 
ele nem apareceu e nem deu 
satisfação. Isso é uma falta 
de respeito, aqui não tem 
bandido, é só pai e mãe de 
família”, disse um sem-teto.

Moradores da cidade 
se juntaram à manifestação 
e também cobraram por 
saúde, infraestrutura, se-
gurança e, principalmente, 
dignidade.

Protesto foi realizado contra o prefeito Jonilton Fernandes

TRE participa de
audiência pública 
sobre Código de 
Processo Civil

O presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral da Pa-
raíba,  desembargador José 
Aurélio da Cruz, participou 
nessa quarta-feira (11), na 
sede do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), da audiência 
pública sobre o alcance das 
modificações trazidas pelo 
novo Código do Processo Ci-
vil (CPC).

O diretor-geral do TRE-PB, 
Fábio de Siqueira Miranda, 
e os assessores especiais da 
Presidência, André Vieira, e 
da Comunicação Institucio-
nal, Viviana Targa, integrantes 
da equipe do TRE-PB, acom-
panharam a audiência sobre 
o aprofundamento dos tópi-
cos que deverão ser regula-
mentados pelo Conselho. Es-
tiveram habilitados, ao todo, 
48 participantes, a falar sobre 
assuntos organizados em seis 
blocos temáticos.

Para José Aurélio, a au-
diência pública sobre a re-
gulamentação do novo CPC 
garante estudos sobre o al-
cance das modificações, e 
oportuniza a continuidade 
aos debates sobre o regula-
mento do novo CPC.

O evento aconteceu no 
plenário do CNJ, e teve início 
às 9 horas. Cada participante 
teve 10 minutos para mani-
festação sobre o tema para o 
qual foi habilitado, com direi-
to a entrega de memoriais. 

Em greve há mais de 
um mês os agentes de trân-
sito da cidade de Patos fize-
ram mais uma mobilização 
na manhã dessa quarta-
-feira, dia 11, em frente à 
Prefeitura de Patos, onde 
foi montada uma tenda em 
que eles permaneceram du-
rante toda a manhã jogando 
dominó como forma de cha-
mar atenção das pessoas e 
da gestão municipal.

De acordo com Antô-
nio Coelho, presidente do 
Sindicato dos Agentes de 
Trânsito de Patos e região, 
a categoria reivindica revi-
são salarial de 10%, melho-
res condições de trabalho e 
aprovação de um projeto de 
lei que cria uma bonificação 
pela redução dos índices de 
acidentes.

“Como estamos num 
período pré-eleitoral e de-
vido o índice prudencial do 
município está estourado, 
estamos reivindicando ape-
nas o que a lei permite que 
é a recomposição da perda 
salarial que toma como re-
ferência o IPCA, de 10,67, 
mas a categoria já sinalizou 
a prefeita que se ela enviar 
para a Câmara o projeto de 
lei criando as bonificações 
de acordo com a redução 
dos acidentes, a categoria 
poderá deixar essa discus-

são da revisão salarial para 
um outro momento”, ressal-
tou Coelho.

De acordo com Antônio 
Coelho, novas adesões ao 
movimento aconteceram 
durante esta semana por 
parte de alguns agentes que 
se encontravam em estágio 
probatório e que tiveram 
essa condição encerrada no 
último dia 6 de maio, fazen-
do com que o número de 
adesões à greve ultrapas-
sasse os 50% da categoria.

Quanto ao serviço pres-
tado pela STTrans, Coelho 
disse que há um efetivo 
bastante reduzido. Tendo 
em vista que o pessoal que 
trabalha mais na parte ope-
racional encontra-se em 
greve, os que estão em ativi-
dade são aqueles que traba-
lham na parte administrati-
va do órgão e que em época 
de greve saem para as ruas.

Coelho disse ainda que 
a categoria está sem enten-
der a falta de diálogo por 
parte da gestão municipal, 
porque em anos anterio-
res foi construído um bom 
diálogo entre a questão e 
os grevistas, onde a gestão 
cedeu em alguns pontos 
reivindicados. “Desta vez 
a gestão está intolerante, o 
que deixa a categoria confu-
sa”, afirma.

Agentes de trânsito em 
Patos mantêm greve

PRotESto CoM DoMINÓ
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Políticas

PF deve assumir investigação sobre 
suposto desvio nas obras da Lagoa
Entidades qustionam a 
retirada das 200 mil 
toneladas de entulho

FOTO: Evandro Pereira

A Polícia Federal deve co-
meçar a investigar a qualquer 
momento o suposto desvio de 
cerca de R$ 10 milhões das 
obras de revitalização do Par-
que Solon de Lucena (Lagoa) 
pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa. Segundo a Con-
troladoria-Geral da União, a 
maioria dos recursos investi-
dos na obra são do Governo 
Federal, e teriam sido desvia-
dos pela gestão do atual pre-
feito Luciano Cartaxo (PSD). 
Segundo informações da as-
sessoria da Polícia Federal, 
um delegado da área de Cri-
mes Financeiros e Desvio de 
Recursos Públicos deverá ser 
designado para o caso. 

A investigação por par-
te da PF deve ser iniciada 
no caso da Lagoa logo que o 
Ministério Público Federal 
enviar a documentação soli-
citando a participação da PF, 
O que deve acontecer a qual-
quer momento. 

Engenheiros e proprietá-
rios das empresas contratadas  
para a execução das obras na 
Lagoa já começaram a ser ou-
vidos pelo Ministério Público 
Federal na Paraíba, segundo 
o procurador da República, 
Yordan Delgado. Ele informou 
que os depoimentos serão 
confrontados com as informa-

José Alves
zavieira2@gmail.com

ções já colhidas pelos funcio-
nários da Prefeitura. 

Segundo informações do 
Ministério Público Federal, a in-
vestigação ainda está no início, 
e com a participação da Polícia 
Federal, serão confrontados os 
inquéritos civil e policial. O pro-
curador disse ainda que já fo-
ram ouvidos representantes da 
empresa Compec e JGA, que é o 
responsável pela urbanização 
do projeto. No entanto, como a 

parte que cabe a ela ainda está 
em execução, não há confirma-
ção sobre seu envolvimento 
nas suspeitas de irregularida-
des na execução da obra.

“A JGA ainda não concluiu 
a parte de execução do con-
trato, que é relacionado ao 
urbanismo. A CGU quando fez 
o relatório apontou irregula-
ridades que atingem mais a 
Compec, porque as irregula-
ridades apontadas são na in-

fraestrutura, notadamente na 
parte relacionada ao desasso-
reamento da Lagoa”, explicou.

Entulho
Um dos principais ques-

tionamentos a serem esclare-
cidos sobre as irregularidades 
encontradas durante a fiscali-
zação da Controladoria-Geral 
da União é a retirada do entu-
lho, já que as placas dos veícu-
los fornecidas pela Prefeitura 

de João Pessoa não correspon-
dem com a logística necessá-
ria realizada pelo serviço de 
retirada de 200 mil toneladas 
(o mesmo que o lixo produzi-
do em todo o País durante um 
único dia).

“Quando a CGU solicitou 
que a empresa fornecesse as 
placas dos veículos que reti-
raram o material da Lagoa, 
foram informadas placas que 
a CGU verificou que não eram 

de caçambas. Eram veículos 
de pequeno porte e até mes-
mo de motos. Isso foi questio-
nado ao sócio da Compec, e a 
justificativa foi de que um fun-
cionário da Prefeitura de João 
Pessoa, que anotava as placas, 
teria trocado algumas letras, e 
ao se trocar essas letras acaba-
ram sendo apontados veículos 
que não tinham feito o trans-
porte”, informou o procurador.

Prefeitura
A reportagem tentou na 

tarde de ontem comunicação 
com o líder do prefeito na 
Câmara, vereador Marco An-
tônio (PPS), para saber como 
a Prefeitura está reagindo às 
investigações do Ministério 
Público Federal, mas não obte-
ve sucesso. A reportagem tam-
bém entrou em contato com 
o secretário de Comunicação 
do Município, Diego Tavares, 
mas ele disse não estar a par 
das investigações. O secretário 
também ficou de ligar para o 
procurador da Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa, para 
em seguida se pronunciar ao 
jornal, mas não deu resposta.

O vereador Lucas 
de Brito (PSL) defendeu, 
nessa quarta-feira (11), 
a importância da parti-
cipação de João Pessoa 
na rede Mercocidades 
para o desenvolvimento 
da gestão municipal. De 
acordo com o parlamen-
tar, essa adesão facilita-
ria a troca de experiên-
cias e o aprimoramento 
das políticas públicas im-
plantadas na capital.

A Mercocidades é 
uma rede de coope-
ração horizontal, que 
ganhou visibilidade no 
fim do século XX, cujo 
empenho é o desenvol-
vimento mútuo de suas 
303 cidades-membro 
– de nove diferentes 
países da América do 
Sul – através do inter-
câmbio e da coopera-
ção intermunicipal. Na 
rede, os municípios são 
divididos em Unidades 
Temáticas e o objetivo 
é articular a integração 
das cidades passíveis de 
desenvolverem ativida-
des conjuntas em algu-
mas dessas áreas.

“João Pessoa precisa 
abrir-se para o mundo 
e assimilar experiências 
exitosas nas áreas de 
saúde, educação, segu-
rança, turismo. Vivemos 

num momento de glo-
balização e as gestões 
não podem mais ignorar 
essa realidade. Podemos 
protagonizar esse pro-
cesso de desenvolvimen-
to regionalizado, abrin-
do nossas fronteiras para 
a Mercocidade e para o 
crescimento. Não parti-
cipar dessa integração é 
estar presos a limitações 
do passado”, afirmou 
Lucas de Brito.

A Líderi Jr. - Empre-
sa Júnior de Relações 
Internacionais da UFPB 
– em parceria com o ga-
binete do vereador Lucas 
de Brito, ao analisar as 
opções de Unidade Te-
máticas ofertadas pela 
rede, identificou uma 
maior compatibilidade 
das seguintes áreas: am-
biente e desenvolvimen-
to sustentável; turismo; 
fomento de negócios e 
cultura. Dentre as quais 
se destaca o turismo, 
por ser uma atividade de 
grande relevância econô-
mica. Somente este setor 
emprega cerca de 15 mil 
pessoas na capital. Dados 
fornecidos pela PBTur 
indicam que cerca de 
1.724.506 turistas vieram 
à Paraíba em 2015 e, sua 
maioria, tendo João Pes-
soa como destino.

Lucas sugere adesão 
à rede Mercocidades

COOPERAÇÃO

Em nota à imprensa divul-
gada ontem, o ministro do Tri-
bunal de Contas da União, Vital 
do Rêgo, disse estar indignado 
com as informações obtidas a 
partir de delações premiadas 
de investigados na Operação 
Lava Jato. Na segunda-feira, 9, 
Gustavo Barreto, um dos exe-
cutivos da Andrade Gutierrez, 
relatou à Procuradoria-Geral 
da República um almoço em 
junho de 2014, na casa do ex-
senador Gim Argello (PTB-DF), 
com a presença do então se-
nador Vital do Rêgo, para “não 
prejudicar as empreiteiras”.

O encontro, segundo os 
investigadores, tinha como ob-
jetivo acertar esquema de co-
brança de propina para livrar 
empreiteiros de convocações 
das CPIs do Senado e mista (Se-
nado e Câmara dos Deputados) 
da Petrobras. Vital do Rêgo 
era presidente da CPI Mista da 
Petrobras e Argello, membro 
da CPI do Senado e vice-presi-
dente da CPMI.  Leia a nota na 
íntegra:

Recebi com indignação e 
espanto a notícia de que frag-
mentos de documentos sigilosos 
estão sendo pinçados de uma 
delação premiada, de forma cri-
minosa, e divulgados à impren-
sa com a deliberada intenção 
de atingir minha reputação e 
minha honra.

Quem conhece minha tra-
jetória de vida sabe que sempre 
pautei as atividades públicas 

com estrita e rigorosa observân-
cia dos preceitos legais.

Não por acaso, durante o 
período em que exerci a polí-
tica partidária, meu mandato 
sempre foi veículo de pleitos do 
Ministério Público, da Polícia 
Federal e do Poder Judiciário, 
cujas vozes sempre reverberei 
nos plenários do Congresso Na-
cional.

Apenas para citar um de 
inúmeros exemplos, combati ao 
lado dos valorosos membros do 
Ministério Público a famigerada 
PEC-37, que cerceava poderes 
de investigação indispensáveis 
ao trabalho desembaraçado do 
Parquet.

Jamais pratiquei qualquer 
ato que, de longe, pudesse se 
ultrapassar as fronteiras da éti-
ca, muito menos posso admitir 
qualquer ilação, por genérica ou 
remota que seja, de que possa ter 
praticado alguma ilicitude.

Não tive acesso à ínte-
gra da delação premiada do 
Sr. Otávio Azevedo, contudo os 
fragmentos levianamente divul-
gados à imprensa, longe de indi-
carem qualquer conduta ilícita 
de minha parte, revelam uma 
clara distorção do que suposta-
mente foi declarado pelo dela-
tor, a fim de atingir o bom nome 
que construí ao longo dos mais 
de 30 anos de uma vida pública 
irrepreensível e de incansável 
defesa do interesse público.

Sempre dirigi os trabalhos 
da Comissão buscando fazer 

valer a vontade da maioria de 
seus membros, inclusive abrin-
do mão da prerrogativa que me 
cabia, como Presidente, para 
convocação dos depoentes, a 
qual foi democratizada com o 
Colégio de Líderes dos partidos 
políticos.

Uma simples leitura das 
atas de reuniões da CPMI com-
prova a veracidade destas infor-
mações, demonstrando que as 
convocações eram previamente 
definidas pelo Colégio de Líderes, 
e só então submetidas pela presi-
dência à deliberação do plenário; 
fato que por si só repele qualquer 
possibilidade de manipulação da 
agenda da Comissão.

Dessa forma, atribuem-se 
ilações caluniosas ao meu nome, 
baseadas em supostos poderes 
que eu sequer detinha.

Afirmo também que, como 
Senador e por dever de ofício, 
sempre mantive contatos com 
as mais diversas partes, sem 
jamais mencionar quaisquer ti-
pos de vantagens pessoais. Em 
relação ao encontro referido, o 
próprio delator confirma minha 
assertiva.

Por fim, declaro que não 
recebi recursos da referida em-
presa na campanha eleitoral no 
ano de 2014, assim como meu 
irmão, Deputado Veneziano 
Vital do Rêgo, conforme pres-
tações de contas devidamente 
aprovadas pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba.

Ministro Vital do Rêgo

Vital nega envolvimento em 
esquema na CPI da Petrobras

OPERAÇÃO LAVA JATO Fechamento 
da Câmara 
de Cabedelo 
é denunciado

Vereadores do bloco 
governista de Cabedelo di-
vulgaram ontem uma nota 
coletiva para esclarecer 
que as sessões na Câmara 
Municipal da cidade não 
estão acontecendo porque 
o presidente da Casa, ve-
reador Lucas Santino, fe-
chou a sede do Legislativo, 
impedindo o acesso dos 
parlamentares e da popu-
lação. Confira a nota:

Os vereadores que 
fazem parte do Bloco de 
Situação da Câmara de 
Cabedelo vêm a público 
esclarecer que as sessões 
ordinárias não estão sendo 
realizadas por manobra da 
Mesa Diretora, sob a orien-
tação do presidente, verea-
dor Lucas Santino.

O parlamentar chegou 
ao ponto de fechar o pré-
dio-sede da Câmara Mu-
nicipal, sem comprovada 
situação de impedimento 
para os trabalhos, ou in-
dicação de um outro local 
como opção para realiza-
ção das sessões, conforme 
prevê o Regimento Interno 
da Casa.

A medida arbitrária, 
descabida e antidemocrá-
tica obstaculizou a apre-
ciação das proposituras em 
curso na Câmara de inte-
resse do município, preju-
dicando, dessa forma, toda 
a população cabedelense.

Quando a CGU 
solicitou as placas 
dos veículos que 
retiraram o material, 
foram informadas 
placas que não 
eram de caçambas

Depoimentos de engenheiros e empreiteiros envolvidos nas obras serão confrontados com versões da Prefeitura de João Pessoa
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A Capitania dos Portos 
emitiu novo alerta prorro-
gando o aviso de ressaca no 
Litoral da Paraíba. De acor-
do com o sargento Franklin, 
da Inspeção Naval da Capi-
tania, o risco de ondas for-
tes, com até 2,5 metros, se 
estende até as 21h de hoje 
e a recomendação é de que 
as embarcações pequenas 
evitem navegar durante a 
vigência do comunicado.

Conforme ele, a reco-
mendação da Capitania 
também é de que as demais 
embarcações reforcem a 
segurança e a situação de 
equipamentos, a exemplo 
de rádio, bomba de esgoto 
do porão, motores, casco e 
outros itens de proteção no 
mar. Em caso de emergên-
cia, a Capitania dos Portos 
pede que seja utilizado o 
telefone gratuito 24 horas 
185 ou o número de plan-
tão, 3241- 2805.

Em João Pessoa
De acordo com a me-

teorologista da Agência 
Executiva de Gestão das 
Águas (Aesa), Marle Ban-
deira, a previsão é de que o 
tempo permaneça instável 
até o fim desta semana. “A 
previsão para esta sema-
na é de chuva de forma in-
termitente, ou seja, devem 
ocorrer pancadas de chuvas 
intercaladas tanto na faixa 
do Litoral, como no Brejo, 
Agreste e até em algumas 
cidades do Sertão”.

A meteorologista expli-
cou que o que vem aconte-
cendo é o fenômeno chama-
do de Onda de Leste. “Esse 
fenômeno é comum entre 
os meses de maio e julho, 
quando ventos que sopra-
ram da costa da África para 
o Nordeste brasileiro arras-
ta as nuvens sobre o Atlân-
tico”, explicou. 

Para a região do Litoral, 
a Aesa prevê hoje nebulosi-
dade variável com chuvas. 
Para as demais regiões que 
compõem o setor Leste, 
Agreste e Brejo, a previsão 
é de nebulosidade variável 
com chuvas esparsas. Já 
para a região do Semiárido, 
Cariri-Curimataú, Alto Ser-
tão e Sertão, a Aesa prevê 
nebulosidade variável com 
possibilidade de chuvas iso-
ladas.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Capitania dos Portos 
alerta sobre o risco de 
ondas fortes no Litoral

Chuva deixa cidade em alerta
RISCO DE RESSACA
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O Plano de Ação Estadual Preven-
ção e Intervenção ao Bullying   Respeito 
é Bom, Bullying é Crime! será lançado 
hoje pelo Governo do Estado, por meio 
da Gerência Executiva de Diversidade e 
Inclusão (GEDI/SEE). A ação ocorrerá a 
partir das 8h, na Escola Estadual da Pra-
ta, em Campina Grande, como parte do 
Encontro para Conselheiros Escolares, 
promovido pela Secretaria de Estado da 
Educação (SEE). 

O Encontro para Conselheiros Esco-
lares reúne representantes das escolas da 
3a Gerência Regional de Educação (GRE), 
com sede em Campina Grande. As ins-
crições dos conselheiros escolares estão 
abertas na sede da GRE, podendo ser fei-
tas de forma presencial ou pelo telefone 
3342-2709/2537/2542. 

O encontro será realizado em dois 
dias (12 e 13) e contará, na abertura, 
com a presença da secretária executiva 
de Estado de Gestão Pedagógica Rozia-
ne Marinho, da promotora de Justiça de 
Defesa da Educação, Ana Raquel Brito, 
além de professores da Universidade Es-

tadual da Paraíba e especialistas ligados 
às causas da infância e juventude. 

Serão realizadas várias ações com o 
Plano de Ação Estadual Prevenção e In-
tervenção ao Bullying   Respeito é Bom, 
Bullying é Crime! Entre as atividades 
previstas estão: seminários, cursos, cam-
panhas educativas e encontros peda-
gógicos nas 14 Gerências Regionais de 
Educação. Os encontros para conselhei-
ros escolares servem para divulgação das 
ações e como ponto de partida para que 
cada regional de ensino entre na luta 
contra o bullying.

Parcerias 
O Plano de Ação Estadual será pro-

movido pelo Núcleo de Educação em 
Direitos Humanos da Gerência Executiva 
de Diversidade e Inclusão (GEDI SEE) e 
contemplará várias ações interdisciplina-
res, em parceria com o Ministério Públi-
co do Estado, a Universidade Estadual da 
Paraíba e a Universidade Federal da Pa-
raíba, por meio do Núcleo de Cidadania 
e Direitos Humanos (NCDH).

Governo da Paraíba lança 
hoje plano contra bullying 

EM CAMPINA GRANDE

Alunos e professores da 
Escola Estadual Padre Jerôni-
mo Lauwen, localizada em San-
ta Luzia, realizam neste sábado 
(14) o Scratch Day. O evento é 
voltado para o público jovem 
que está iniciando sua carreira 
na programação de computa-
dores. Este é o primeiro ano 
em que o projeto acontece na 
escola, sendo uma das duas 
unidades, até o momento, a re-
alizar a iniciativa no Nordeste. 

O evento será realizado 
em cerca de 500 cidades em 
todo o mundo. No Nordeste 
brasileiro, além de Santa Lu-
zia, o Scratch Day vai ser rea-
lizado no município cearense 
de Sobral. Em Santa Luzia, o 
dia de atividades será no 
laboratório de informática 
da Padre Jerônimo Lauwen, 
com duração de 10 horas. O 
objetivo é atingir os alunos 
do 1o ano do curso técnico 
em informática. Ao final do 
Scratch Day, os participantes 
serão certificados e compar-
tilharão nas redes sociais 
suas atividades.

“Vamos dar ênfase à 
criação de jogos e aplicativos 
relacionados ao ensino de 
matemática e informática nas 
escolas”, revelou o coordena-
dor do Scratch Day, em Santa 
Luzia, Jaian Tals. Segundo ele, 
depois do evento, o que for de-
senvolvido pelos alunos será 
apresentado à rede municipal 
de ensino para que os estu-
dantes dessas escolas também 
possam utilizar os aplicativos 
e jogos, por meio de parceria. 

Scratch - O Scratch é uma 
linguagem de programação 
educativa desenvolvida pelo 
Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT), ideal 
para pessoas que estão co-
meçando a programar. A lin-
guagem foi desenvolvida para 
ajudar crianças e jovens no 
aprendizado de conceitos ma-
temáticos e computacionais. 
Com ele, é possível criar histó-
rias animadas, jogos e outros 
programas interativos.

Missão pedagógica
O professor Erinaldo Al-

ves, da Escola Estadual Padre 
Jerônimo Lauwen foi um dos 
54 selecionados para parti-
cipar da “Missão Pedagógica 
no Parlamento”, iniciativa da 
Câmara dos Deputados, em 
Brasília. O evento, marcado 
para o próximo mês, tem ob-
jetivo de oferecer aos educa-
dores brasileiros formação em 
educação para a democracia. 
Os docentes embarcam para o 
evento no dia 20 de junho.

O professor selecionado 
ensina a disciplina de Filoso-
fia há sete anos na unidade 
de ensino em Santa Luzia. Ele 
vai representar a Paraíba na 
Câmara dos Deputados. A se-
leção dos professores come-
çou em dezembro de 2015, 
por meio de uma pré-escolha 
de 216 professores em todo 
o País, sendo oito por Esta-
do. A equipe do Centro de 
Formação, Treinamento e 
Desenvolvimento da Câmara 
dos Deputados selecionou 
dois entre os oito docentes 
inscritos nas 27 unidades 
federativas. Por fim, um pro-
fessor foi definido como re-
presentante de cada Estado. 

“Estou bastante moti-
vado para a etapa presencial 
do programa. Tem sido uma 
oportunidade valiosa, princi-
palmente no tocante ao apro-
fundamento de temas tão 
relevantes”, disse o professor 
Erinaldo Alves. De acordo com 
ele, “refletir com os alunos 
acerca da atuação democrática 
e cidadã nas relações sociais, é 
imprescindível, sobretudo na 
atual conjuntura política que 
estamos inseridos. Essa capa-
citação enriquecerá bastante 
nossa prática docente”. 

O programa “Missão Pe-
dagógica no Parlamento” bus-
ca a construção de uma rede 
nacional de educadores, sen-
sibilizados para a importância 
da inserção da educação para 
a democracia nas práticas pe-
dagógicas das escolas.

Escola da rede estadual 
participa do Scratch Day

INFORMÁTICA

No período de 4 de março 
a 29 de abril, o Programa Alô 
Mãe, de monitoramento de 
gestantes, da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), realizou 
2.853 ligações para gestantes 
de 92 municípios. Foram aten-
didas (atendimento concluí-
do) 969 grávidas. Os maiores 
problemas encontrados fo-
ram: infecção urinária, ane-
mia, hemorragia, exantemas 
(manchas avermelhadas) e 
violência doméstica. O progra-
ma acompanha, por meio de 
ligações telefônicas, o proces-
so de cuidado no pré-natal das 
gestantes em todo o Estado.

“Os municípios nos en-
viam os contatos das gestantes 

que já estão fazendo o pré-
-natal para que os nossos ope-
radores liguem e elas respon-
dem um questionário onde 
são coletados dados para ela-
boração de perfil epidemioló-
gico que subsidia a elaboração, 
implantação e implementação 
de Políticas Públicas de Saúde 
que atendam às demandas e 
necessidades da população”, 
explicou a coordenadora do 
Alô Mãe, Shenia Maria Felix.

A partir das informações, 
disponibilizadas pelas gestan-
tes, será considerado alerta o 
fato de terem apresentado sin-
tomas e/ou sinais das doenças 
ocasionadas pelo mosquito 
Aedes aegypti (dengue, zika e 

chikungunya), durante a gesta-
ção. Nesses casos, de imediato, 
são orientadas a buscar os ser-
viços de referência, conside-
rando o Protocolo de Atenção 
à Microcefalia da Paraíba.

O Programa Alô Mãe enca-
minha aos gestores municipais 
relatórios periódicos sobre a 
situação das gestantes e alertas 
sobre o acompanhamento do 
pré-natal, com ênfase na quali-
dade do cuidado, agendamento 
de consultas e acesso aos exa-
mes. Aliado a isso, as Gerências 
Regionais de Saúde recebem 
relatórios para monitoramento 
da atenção pré-natal junto aos 
municípios e à Rede de Aten-
ção Materno-Infantil.

Programa realiza 2.853 ligações 
para gestantes de 92 municípios

Alô MãE

De acordo com a Aesa, a previsão é que o tempo permaneça instável nesta semana, com chuvas intermitentes no Litoral e também no Brejo, Agreste e até no Sertão

n litoral  

máxima de 30oC e mínima de 23oC

n Brejo 

máxima de 28oC e mínima de 20oC

n Agreste

máxima de 29oC e mínima de 21oC

n Cariri-Curimataú 

máxima de 32oC e mínima de 21oC

n Sertão 

máxima de 35Co  e mínima de 23oC

Alto Sertão – máxima de 34oC e mínima 

de 23oC

Confira a previsão 
de temperatura 
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Quadrilha suspeita de roubos e 
tráfico é desarticulada em CG
Três pessoas foram 
presas e um adolescente 
apreendido em Bodocongó

A Polícia Civil da Paraí-
ba, em uma ação do Núcleo 
de Repressão e Entorpecen-
tes (NRE) de Campina Gran-
de, realizou, na manhã de on-
tem, uma ação que culminou 
com a prisão de uma quadri-
lha responsável por tráfico 
de drogas no bairro do Bo-
docongó. Durante o trabalho 
policial, foram apreendidos 
seis quilos de maconha, além 
de um carro e uma moto.

Foram presos em fla-
grante Adriana Gomes de 
Araújo, 41 anos, ex-presidi-
ária, e o filho dela, Anderson 
Douglas Gomes da Silva, 20 
anos, ambos residentes em 
Campina Grande; e Felipe 
David Galdino de Lima, 19 
anos, e ainda foi apreendido 
um adolescente de 16 anos, 
residentes em Esperança. 
Segundo a polícia, todos in-
tegram uma organização 
criminosa que estava prati-
cando assaltos e tráfico de 
entorpecentes.    

De acordo com o de-
legado titular do NRE, Ra-
mirez São Pedro, a prisão 
aconteceu como resultado 
do Disque Denúncia -197 da 
Secretaria da Segurança e 
Defesa Social, que informou 
sobre a existência da droga, 
localizada juntamente com 
os suspeitos em um salão de 
beleza, de fachada, que era 
usado como ponto de venda 
de drogas. 

 “Após recebermos a de-
núncia, imediatamente nos 
deslocamos para o recinto, 
realizando as prisões em fla-
grante, com apoio de equipes 
da Delegacia de Crimes Con-
tra o Patrimônio de Campina 
Grande. Além da droga, fo-
ram aprendidos dois veícu-
los, sendo uma moto e um 
Sandero prata, que foram 
utilizados em três assaltos a 
mercadinhos e pessoas nes-
sa terça-feira, em Campina 
Grande. Ainda foram apre-
endidos celulares e carrega-
dores embrulhados em uma 
esponja e sacos, que seriam 
jogados por cima do Presí-
dio Serrotão, possivelmente 
para o marido de Adriana, 
que se encontra preso”, reve-
lou Ramirez.

Todos os presos foram 
conduzidos para a Central de 
Polícia da cidade, onde foram 
ouvidos e autuados por asso-
ciação para tráfico, roubo, 
receptação e corrupção de 
menores. O adolescente foi 
encaminhado para a Delega-
cia da Infância e Juventude. 

Dois homens são presos com armas e colete balístico
Policiais da Rotam 

do 2º Batalhão realiza-
vam rondas no bairro do 
Monte Santo, em Campina 
Grande, na noite de terça-
feira (10), quando veri-
ficaram dois homens em 
atitude suspeita. Ao rea-
lizarem a abordagem, foi 
encontrado com um deles 
um colete balístico. 

Segundo o tenente Re-
nato Barbosa, comandan-
te da viatura responsável 
pela prisão, ainda durante 
a ação, o homem que es-
tava com o colete revelou 
que já tinha passagem por 
roubo e que residia próxi-
mo de onde estavam.

Os policiais realiza-
ram diligências na resi-
dência do suspeito e no 
jardim da casa encontra-
ram duas armas de fogo, 
sendo duas espingardas, 
uma de calibre 12 e outra 
calibre 28, além de um si-
mulacro de pistola, uma 
motocicleta roubada e 
dois tabletes pequenos de 
maconha.

O suspeito e o ma-
terial apreendido foram 
encaminhados para a Cen-

tral de Polícia de Campina 
Grande.

Roubo de carro
Dois homens foram 

presos depois de assaltar 
uma loja e roubar um car-
ro no bairro do Catolé, em 
Campina Grande. O crime 
foi registrado na terça-fei-
ra (10) pelo Centro Inte-
grado de Operações Poli-
ciais, que solicitou apoio 
do policiamento.

A informação foi re-
passada para todas as via-
turas de serviço na área.  
Uma das guarnições, co-
mandada pelo soldado 
Nogueira, encontrou os 
suspeitos trafegando nas 
imediações de uma facul-
dade particular da cidade. 

Os policiais iniciaram 
a perseguição que encer-
rou quando os suspeitos 
perderam o controle do 
veículo e acabaram capo-
tando em uma das vias. 
Um dos homens saiu do 
carro com um revólver em 
punho apontando na di-
reção dos policiais, entre-
tanto, foi contido e preso. 
Com os suspeitos de 25 

e 20 anos foi apreendido 
um revólver calibre 32 
com munições do mesmo 
calibre. Ambos foram le-
vados juntamente com os 
objetos apreendidos para 
a Central de Polícia em 
Campina Grande.

Prisão em Teixeira
A Polícia Militar pren-

deu, na terça-feira (10), 
três homens, de 49, 29 e 
22 anos, que estavam de 
posse de um fuzil no cen-
tro da cidade de Teixeira.

Policiais militares do 
3º Batalhão realizavam 
rondas preventivas quan-
do se depararam com o 
trio em atitude suspeita, 
dentro de um automóvel. 
Ao proceder a abordagem 
dos ocupantes do veículo, 
ainda foram encontradas 
munições calibre 7,62 mm 
com um deles. 

Ao realizarem uma 
busca no automóvel, os 
policiais também localiza-
ram o carregador do fuzil. 
O material apreendido e 
os três suspeitos foram 
encaminhados à delegacia 
da cidade de Teixeira. 

AÇÃO POLICIAL

O Grupo de Operações 
Especiais (GOE) da Polícia 
Civil da Paraíba, em João 
Pessoa, prendeu na tarde de 
terça-feira (10), no bairro 
Alto do Mateus, o pedreiro 
Miliard Marcelino da Silva, 
33 anos, condenado pela Jus-
tiça no Estado de São Paulo, 
por tráfico de drogas. A ação 
aconteceu em cumprimento 
a mandado de prisão.

O delegado titular do 
GOE, Allan Terruel, explicou 
que Miliard é paraibano e es-
tava foragido, pois havia con-

denação pendente por tráfico 
de drogas. “A informação so-
bre a localização do preso foi 
repassada por investigadores 
que trabalham no Centro Inte-
grado de Operações Policiais 
(Ciop), pois o GOE já havia 
prendido o irmão de Miliard, 
que é o ‘Macarrão’, envolvido 
em assaltos a banco”, afirmou 
o delegado, ressaltando a im-
portância de denúncias feitas 
pela população. 

Na segunda-feira (9), o 
GOE cumpriu mandado de 
prisão temporária em desfa-

vor de Ubiraci Rocha, de 39 
anos, suspeito de fazer parte 
de um esquema criminoso 
de pistolagem, relacionado a 
homicídios registrados na ci-
dade de Catolé do Rocha, no 
Sertão paraibano.

A prisão ocorreu den-
tro de uma agência bancária 
no bairro de Mangabeira, 
em João Pessoa. Segundo 
as investigações, o nome de 
Ubiraci está ligado a assas-
sinatos no Sertão paraibano, 
como mandante, articulador 
dos crimes ou executor. 

Polícia prende em João Pessoa 
condenado pela Justiça de SP

MANDADO DE PRISÃO

Bandidos armados atacaram um 
ônibus pertencente ao Campus do 
IFPB da cidade de Sousa, localizado no 
acampamento federal de São Gonçalo, 
no Sertão. O assalto aconteceu no início 
da manhã de ontem, no trecho da BR- 
230 que liga Sousa ao perímetro de São 
Gonçalo. Dois homens armados de re-
vólver abordaram o veículo e tiveram 
acesso ao interior do ônibus onde esta-

vam cerca de 13 de estudantes. 
Os assaltantes apresentavam 

comportamento bastante violento e 
ameaçavam de morte todos os passa-
geiros.  Eles levaram vários aparelhos 
celulares e muitos outros pertences e 
fugiram em uma moto Honda Fan, de 
cor preta.

Logo após o assalto, guarnições do 
14o Batalhão da Polícia Militar chega-
ram ao local, ouviram as vítimas e ini-
ciaram uma operação para tentar loca-
lizar os bandidos, mas sem êxito. 

Bandidos armados assaltam 
estudantes em ônibus do IFPB

CAMPUS DE SOUSA

Além do colete e de duas espingardas, a polícia encontrou uma moto

FotoS: Secom-PB

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

Com o grupo, localizado em um salão de beleza de fachada, foram apreendidos seis quilos de maconha, celulares e carregadores, além de um carro e uma moto 
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MPPB realiza força-tarefa para 
fiscalizar postos de combustíveis 
Fiscalização faz parte do 
Programa de Prevenção 
de Acidentes de Consumo 

O Ministério Público da 
Paraíba, através da 1ª Promo-
toria de Defesa do Consumi-
dor, realizará hoje a terceira 
etapa da força-tarefa iniciada 
na terça-feira (10) com o ob-
jetivo de fiscalizar 20 postos 
de combustíveis nos municí-
pios de João Pessoa, Cabede-
lo, Santa Rita, Bayeux e Cam-
pina Grande. De acordo com 
a delegada Cláudia Germano, 
da Secretaria de Segurança 
Pública da Paraíba, foram re-
gistradas quatro conduções 
coercitivas devido a irregula-
ridades nos postos e depósi-
tos em João Pessoa. 

Ontem foi registrado 
apenas um caso no posto 
BSB, na Avenida Josefa Tavei-
ra, em Mangabeira, devido à 
ausência de autorização da 
Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
(Sudema) para funcionamen-
to e algumas irregularidades 
administrativas que serão 
sancionadas no prazo de 48 
horas, sob pena de fechamen-
to do posto, caso não cumpra 
esse prazo. 

Na terça-feira foram três 
casos: nos depósitos de GLP 
André Comércio de Gás, em 
Bayeux; Nordeste Gás, no Jar-
dim Cidade Universitária e 
Girassol Comércio de Gás, em 

FOTO: MPPB

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

Cumprimento da resolução da ANP em relação ao transporte do gás de cozinha também está sendo observado durante a força-tarefa nas revendedoras de GLP

Gramame. Três pessoas fo-
ram conduzidas acusadas de 
crimes ambientais. “Com re-
lação à parte criminal, hoje, foi 
apenas um, mas com relação 
à parte administrativa, as ins-
tituições como a Agência Na-
cional de Petróleo (ANP) e Su-
dema já arbitraram seus autos 
de infração”, disse a delegada. 

“Uma das irregularidades 

era o piso que causava faísca, 
por exemplo, quando ele cai 
da mão de uma pessoa pode, 
consequentemente, levar a 
uma explosão”, explica o coor-
denador jurídico da MP Pro-
con, Vitor Martorelli.

De acordo com o promo-
tor de Justiça Glauberto Be-
zerra, além das questões de 
trânsito, também está sendo 

observado o cumprimento da 
Recomendação 01/2016 da 
1ª Promotoria do Consumi-
dor e do MP-Procon que visa 
a efetiva implementação da 
resolução 26/2015 da Agên-
cia Nacional de Petróleo no 
que diz respeito ao transpor-
te de gás de cozinha. “Terça-
-feira fizemos apenas fiscali-
zação de depósitos de gás que 

são credenciados na ANP. Os 
clandestinos fizemos há dois 
meses, para verificar as irre-
gularidades lá”, destacou o 
coordenador.

Durante a fiscalização 
nos postos de combustíveis, 
a equipe está verificando os 
seguintes pontos: precifica-
ção, qualidade dos combus-
tíveis, bombas eletrônicas e 

segurança ambiental. A fisca-
lização faz parte do Programa 
de Prevenção de Acidentes 
de Consumo do MP-Procon, 
que vem realizando diversas 
fiscalizações em supermer-
cados, farmácias, postas de 
combustíveis, em revendedo-
ras de GLP (Gás Liquefeito de 
Petróleo), e no combate aos 
transportes clandestinos. 

O Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) recebeu 
na tarde da terça-feira (10) 
uma comitiva de membros e 
servidores – seis promoto-
res de Justiça e dois analis-
tas – do Ministério Público 
do Ceará (MPCE), que veio a 
João Pessoa para conhecer o 
trabalho desenvolvido pelo 
Grupo de Atuação Especial 
Contra o Crime Organizado 
(Gaeco) do MPPB.

Eles foram recebidos 
pelo coordenador do Gae-
co paraibano, promotor 
de Justiça Octávio Celso 
Gondim Paulo Neto, e par-
ticiparam de uma reunião 
técnica no Núcleo Criminal 
do MPPB, na capital parai-
bana, onde se encontram as 
instalações do Gaeco. “Eles 
vieram conhecer o trabalho 
desenvolvido por nós”, in-
forma o promotor Octávio 
Paulo Neto, adiantando: “O 
objetivo é aprimorar o com-
bate à corrupção. Vamos 
ajudar a estruturar o labo-
ratório deles”.

O coordenador se re-
fere ao Laboratório de Tec-
nologia Contra Lavagem de 
Dinheiro (LAB-LD), instala-
do na Paraíba, nas depen-
dências do Núcleo Criminal 
do MPPB, em João Pessoa. O 
laboratório é resultado de 
um Acordo de Cooperação 
Técnica entre o MPPB e o 
Ministério da Justiça. A uni-
dade permite análises mais 
rápidas de dados e cruza-
mento de informações em 
investigações dos crimes 

de lavagem de dinheiro e de 
corrupção. “É uma estrutu-
ra de tecnologia que reúne 
conjunto de softwares e 
hardwares, permitindo o 
processamento de informa-
ção em massa”, lembra Oc-
távio Paulo Neto.

Em dezembro do ano 
passado, o procurador-ge-
ral de Justiça, Bertrand de 
Araújo Asfora, assinou o 
primeiro termo aditivo ao 
Acordo de Cooperação Téc-
nica com o Ministério da 
Justiça e o MPPB, garantin-
do a ampliação do LAB-LD. 

A oficialização da im-
plantação do laboratório 
ocorreu em fevereiro de 
2014, transformando-se 
num apoio ao promotor de 
Justiça no combate à cor-
rupção e à lavagem de di-
nheiro. O convênio entre o 
MPPB e o Ministério da Jus-
tiça foi feito em novembro 
de 2012. Antes da oficiali-
zação em 2014, o labora-
tório já funcionava desde o 
início de 2013.

Hoje são mais de 40 
laboratórios em funcio-
namento em todo o Bra-
sil (Rede Nacional de La-
boratórios de Tecnologia 
– Rede-Lab), espalhados 
por todas as unidades da 
federação, sendo que em 
alguns estados têm mais de 
um, como é o caso do Dis-
trito Federal, com cinco, e 
São Paulo, com quatro. A 
partir de 2015, o Ministé-
rio da Justiça teve o primei-
ro laboratório instalado 

fora do Brasil, na capital da 
Bolívia, resultado de uma 
parceria entre os governos 
brasileiro e boliviano.

O LAB-LD permite ge-
rar relatórios confiáveis, 
a partir de distintas bases 
de dados e apresenta um 
mapeamento de informa-
ções de movimentações fi-
nanceiras, de intercâmbio 
entre pessoas que possam 
fazer parte de uma quadri-
lha e de indícios de lavagem 
de dinheiro. O Ministério da 
Justiça é o responsável pela 
entrega dos equipamentos 
(softwares e hardwares), 
treinamento de pessoal no 
manuseio das ferramentas 
tecnológicas e capacitação 
em técnicas de análise, por 
meio do Departamento de 
Recuperação de Ativos e 
Cooperação Jurídica Inter-
nacional (DRCI), da SNJ/MJ.

O Grupo de Atuação 
Especial Contra o Crime 
Organizado é um órgão 
de execução do Ministério 
Público da Paraíba e tem 
sede na capital, mas suas 
atribuições são em todo o 
Estado. Responsável pelo 
combate às ações de orga-
nizações criminosas, o Gae-
co, durante a tramitação do 
procedimento administra-
tivo, do inquérito policial 
ou do processo criminal, 
havendo indícios de come-
timento de crime organiza-
do, atua em conjunto com o 
órgão do Ministério Públi-
co com atribuições especí-
ficas para o caso.

Laboratório Contra Lavagem 
de Dinheiro da PB é referência

CBMPB deve utilizar nota 
do Enem para o CFO-2017

Núcleos de Segurança do 
Paciente são tema de oficina

COMBATE À CORRUPÇÃO

O processo seletivo 
para o Curso de Formação 
de Oficiais Bombeiro Mili-
tar com ingresso em 2017 
(CFO-2017), do Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraí-
ba (CBMPB), deverá utilizar 
a nota do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) deste 
ano. O Enem, realizado pelo 
Ministério da Educação, está 
com inscrições abertas até 
20 de maio e deve ser utiliza-
do como etapa intelectual do 
CFO - que terá ainda outras 
fases (exames psicológicos, 
de saúde e de aptidão física). 
Essa parte complementar 
será executada pelo próprio 
CBMPB.

Cconforme o presidente 
da comissão coordenadora 
geral do concurso, coronel 

Dênis Nery, além da inscri-
ção no Enem, os candidatos 
farão, posteriormente, uma 
outra no âmbito do CBMPB. 
“O edital, contendo o prazo 
de inscrições e os pré-requi-
sitos para seleção, ainda será 
lançado. Pedimos que os 
candidatos fiquem atentos às 
publicações que serão feitas 
em nosso site, bombeiros.
pb.gov.br”, destacou.

No entanto, os interes-
sados já podem se basear 
nos critérios dos editais 
anteriores, que também es-
tão disponíveis no site da 
corporação, na aba concur-
sos públicos. Com relação à 
carreira, o ingresso no Cur-
so de Formação de Oficiais 
Bombeiro Militar (CFO-BM) 
se dá na graduação de praça 

especial, como cadete, e ao 
término, com aproveitamen-
to, o concluinte é declarado 
aspirante à Oficial Bombeiro 
Militar. Desde o primeiro ano 
de formação, o aluno cadete 
já recebe uma remuneração, 
a ser definida em edital.

Na seleção de 2016, o 
salário oferecido foi de R$ 
2.194,54 – no primeiro ano 
de formação, e R$ 4.760,19, 
quando da conclusão do 
curso. Após um período de 
estágio probatório de no mí-
nimo seis meses, o bombei-
ro é promovido ao posto de 
2º tenente (com incremento 
na remuneração), ingres-
sando no Quadro de Oficiais 
Combatentes do Corpo de 
Bombeiros Militar do Esta-
do da Paraíba.

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), realiza hoje, 
das 8h ao meio-dia, no audi-
tório do Centro de Referência 
Estadual em Saúde do Traba-
lhador (Cerest-PB), uma ofici-
na sobre Núcleos de Seguran-
ça do Paciente (NSP). O evento 
reunirá a equipe gestora da 
Rede Hospitalar Estadual para 
disparar a implementação da 
Política Nacional de Seguran-
ça do Paciente e Conformação 
dos Núcleos de Segurança nos 
respectivos serviços.

Participarão da oficina 
os diretores gerais, diretores 

técnicos e coordenadores de 
enfermagem das 33 unidades 
hospitalares gerenciadas pelo 
Estado. O evento terá a pre-
sença de técnicos do Núcleo de 
Atenção Hospitalar, da Gerên-
cia Executiva de Vigilância em 
Saúde, da Coordenação Esta-
dual de Urgência e Emergên-
cia e da Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevisa). 

Serão abordados temas 
referentes ao Programa Na-
cional de Segurança do Pa-
ciente (PNSP), de acordo com 
a Portaria MS nº 529, de 1º de 
abril de 2013, que instituiu 
como obrigatoriedade de todo 

serviço de saúde ter seu NSP. 
Também será abordada a Re-
solução da Diretoria Colegiada 
(RDC), da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
nº 36, de 25 de julho de 2013, 
que instituiu ações para a se-
gurança do paciente em servi-
ços de saúde.  

Segundo o gerente opera-
cional de Atenção à Saúde da 
SES, Bruno Vinícius Dantas, a 
oficina será a primeira de vá-
rias ações que serão realizadas 
com o intuito de implementar 
o Programa Nacional de Segu-
rança do Paciente em todos os 
hospitais da Rede Estadual. 



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12 de maio de 2016

Últimas
8
Botafogo-PB vence o River-PI e 
traz vantagem para jogo de volta
Segunda partida do 
confronto pela Copa do 
Brasil será no Almeidão

A Polícia Militar apreen-
deu, na tarde dessa quarta-
feira (11),  um adolescente 
suspeito de haver acabado 
de efetuar um assalto a um 
casal, e apreendeu uma arma 
de fogo, que estava em po-
der dele. O roubo ocorreu no 
Centro Histórico da capital e, 
logo em seguida, as duas ví-

timas acionaram uma viatura 
da Polícia Militar, que realiza-
va rondas nas proximidades. 

Os policiais militares 
saíram em perseguição aos 
suspeitos e alcançaram um 
deles, um adolescente de 17 
anos. O menor se encontra-
va com objetos roubados de 
uma das vítimas e portava 

um revólver calibre 38. Além 
da arma de fogo, o adolescen-
te estava de posse de quatro 
munições.

De acordo com o coronel 
Lívio Delgado, comandante 
do Policiamento da Região 
Metropolitana, o adolescente 
já foi apreendido anterior-
mente também por roubo.

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Repressão 
aos Crimes Contra a Infância 
e Juventude (DRCCI) de Cam-
pina Grande, com o apoio da 
Delegacia da Infância e da 
Juventude (DIJ), cumpriu, no 
início da tarde dessa quarta-
feira (11), o mandado de pri-
são contra Ivanildo Almeida, 
36 anos, suspeito de estuprar 
as duas filhas.

Ivanildo começou a ser 
investigado há cerca de quin-
ze dias quando as filhas dele, 
de 15 e 18 anos, procuraram 
a delegacia acompanhadas 
por uma tia para registrar a 
denúncia. As vítimas infor-
maram que estavam sendo 
molestadas pelo pai há algum 

tempo. A filha de Ivanildo de 
18 anos falou que a primeira 
vez que foi abusada sexual-
mente pelo pai tinha 15 anos, 
a mesma idade que ele come-
çou a molestar a irmã dela.

Traumatizadas e com 
medo das violências, as víti-
mas fugiram da casa dos pais 
e foram morar com uma tia, a 
mesma que acompanhou as jo-
vens para a delegacia e decla-
rou que Ivanildo  também te-
ria molestado uma irmã de 11 
anos. Na época que praticou o 
crime o suspeito ainda era me-
nor de idade. Ela foi ouvida e 
confirmou o abuso e disse que 
não denunciou o irmão por 
vergonha, preferiu sair de casa 
como fez as sobrinhas.       

Depois de ouvir as víti-
mas, a delegada de Crimes 
Contra a Infância e Juventude, 
Alba Tânia, solicitou à Justiça 
a prisão preventiva de Ivanil-
do. “Durante as investigações 
descobrimos que Ivanildo 
sempre foi uma pessoa com 
comportamento agressivo 
com relatos de violência con-
tra os pais e abuso sexual con-
tra a irmã. Isto mostra o grau 
de periculosidade dele e a im-
portância da prisão realizada 
pela nossa equipe”, disse a au-
toridade policial.

Ivanildo foi preso na casa 
dele, no bairro do Velame, e, 
apesar de não demonstrar 
surpresa, ele não confirmou 
as acusações.

Os vereadores da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
aprovaram, na sessão ordi-
nária dessa quarta-feira (11), 
projeto de lei que assegura 
acesso do personal trainer 
em academias para acompa-
nhar seus clientes, sem o pa-
gamento de taxas extras.

Entusiasta e incentiva-
dor deste PL, o vereador Bru-
no Farias se reuniu com um 
grupo de personal trainers 
que solicitou o  seu apoio 
no trâmite  e aprovação do 
projeto de lei. “Essa prática, 
por parte das academias, de 
cobrar uma taxa dos profis-
sionais, é abusiva, posto que 
o aluno já paga a mensalida-

de da academia e é ele quem 
contrata o serviço do perso-
nal, ou seja, já remunera as 
duas partes de maneira justa 
e proporcional”, disse Bruno.

A matéria, de autoria do 
vereador Benilton Lucena, 
tem o objetivo de corrigir 
uma postura adotada pelas 
academias de ginástica de 
cobrar comissão, ou taxa do 
profissional de Educação 
Física por hora-aula minis-
trada individualmente ao 
aluno dentro do seu estabe-
lecimento, ainda que esse 
profissional, contratado pelo 
aluno, não utilize os apare-
lhos da academia durante as 
suas aulas, e, sim, seu cliente.

Universidades e institu-
tos federais terão 90 dias para 
apresentar proposta de uma 
política de inclusão de ne-
gros, indígenas e pessoas com 
deficiência nos programas 
de pós-graduação. A medida 
está prevista em portaria as-
sinada nesta quinta-feira pelo 
ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante. O texto deve ser 
publicado hoje (12) no Diário 
Oficial da União.

Como a Agência Brasil 
adiantou na noite de ontem, 
a portaria não estabelece 
uma porcentagem de reser-
va de vagas; cada instituição 
e curso terá autonomia para 
fazê-lo. Para subsidiar as ins-
tituições, a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) vai 
disponibilizar dados do in-
gresso desses estudantes na 
pós-graduação e desenvolve-

rá indicadores para medir a 
inclusão, dentro de um mês.

"É certo que, em muitas 
áreas, a presença de negros, 
indígenas e pessoas com de-
ficiência é muito menor que 
a média da sua presença na 
graduação e menor ainda que 
a sua presença na população", 
disse o secretário de Educa-
ção Continuada, Alfabetiza-
ção, Diversidade e Inclusão 
do MEC, Paulo Nacif. "Não é 
possível pensar no desenvol-
vimento do país sem que es-
sas pessoas integrem todas 
as dimensões da sociedade 
brasileira. A gente não vai 
alcançar o desenvolvimento 
necessário sem considerar 
esse percentual altamente re-
levante", acrescentou.

A portaria vale para cur-
sos de Mestrado, Mestrado 
profissional e Doutorado. Ape-
sar de estipular prazo para a 
definição, a portaria não esta-
belece uma data para que as 
cotas sejam implementadas. 

As inscrições para os artesãos 
interessados em participar do 24º 
Salão do Artesanato da Paraíba, um 
dos atrativos de Campina Grande 
no período de realização do Maior 
São João do Mundo, em junho, fo-
ram abertas nessa terça, 10, e se-
guem até o próximo dia 20, sexta-
feira da semana que vem.

O Salão, que é uma realização 
do Estado e do Sebrae-PB, estará 
aberto no período de 17 de junho 
a 3 de julho.

O edital de chamamento foi 
publicado no Diário Oficial de sába-
do, 7, e também pode ser conferido 
no site do Programa do Artesanato 
da Paraíba (PAP), no endereço ele-
trônico do Governo do Estado, bem 
como no mural na sede do progra-
ma, localizada na Praça da Indepen-

dência, 56, em João Pessoa.
Em Campina Grande, as ins-

crições deverão ser efetuadas na 
Secretaria Estadual da Agricultura 
Familiar, localizada à Rua Benjamim 
Constant, número 146, na Estação 
Velha. O horário de atendimento 
aos interessados vai das 9h às 12h e 
das 14h às 16h30.

A inscrição poderá também ser 
realizada por meio de procurador 
legalmente constituído, que deverá 
apresentar procuração específica, 
com firma reconhecida em cartório, 
acompanhada de cópia autentica-
da de documento com foto (cédula 
de identidade ou Carteira nacional 
de habilitação Cnh).

Segundo o edital, poderão par-
ticipar do Edital de Chamamento 
Público artesãos microempreende-

dores individuais, associações e coo-
perativas, bem como associações de 
artesãos que possuam registro no 
Programa de Artesanato da Paraíba 
e comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos 
no edital.

não poderão se inscrever ser-
vidores estaduais ativos da admi-
nistração direta, indireta e fun-
dacionais do Estado da Paraíba; 
artesãos menores, não emancipa-
dos; artesãos informais que não es-
tejam cadastrados como microem-
preendores individuais; artesãos 
microempreendedores individuais, 
associações e cooperativas que não 
possuam registro no Programa de 
Artesanato da Paraíba e/ou não se-
jam formalizadas e que não são se-
diadas na Paraíba.

Inscrições serão feitas até dia 20
24º SALÃO DO ARTESANATO DA PARAÍBA

FOTO: Walter Rafael/Secom-PB

Evento será realizado em Campina Grande no mesmo período em que acontece a tradicional festa do  Maior São João do Mundo

Personal trainer vai ter 
acesso sem “taxa extra”

Pós-graduações federais 
adotarão sistema de cotas
Mariana Tokarnia
Repórter da Agência Brasil

Santa Rita fica 
hoje sem água 

Dólar em queda 
fecha a R$ 3,44

A Companhia de Água e Esgotos 
da Paraíba (Cagepa) executará, nesta 
quinta-feira (12), a substituição de 
bomba na Estação Elevatória de Água 
Bruta de Santa Rita. Em decorrência dos 
trabalhos, o abastecimento de água será 
interrompido, das 8h30 às 16h, em todo 
o município de Santa Rita, com exceção do 
bairro Eitel Santiago e do distrito de Várzea 
Nova. Mais informações sobre os serviços 
executados pela Cagepa podem ser obtidas 
gratuitamente pelo telefone 115.

O dólar fechou em baixa nessa 
quarta-feira (11), com o mercado atento 
à sessão no Senado Federal que decide 
sobre o afastamento da presidente Dilma 
Rousseff. A moeda norte-americana 
terminou o dia cotada a R$ 3,44 na 
venda, com queda de 0,6% em relação 
ao último pregão. Já o Ibovespa, principal 
índice da Bolsa de Valores de São Paulo 
(BM&F Bovespa), operou em alta parte 
do dia, mas entrou em terreno negativo 
a partir das 14h. O indicador encerrou o 
pregão com queda de 0,58%, aos 52.764 
pontos. Além do desenlace da sessão 
no Senado, que ainda está em curso, 
o investidor da bolsa acompanhou os 
mercados internacionais, que operaram 
em queda nessa quarta-feira.

Curtas

Polícia prende suspeito de abuso

PM apreende adolescente em JP

CONTRA DUAS FILHAS

SUSPEITO DE ASSALTO

O Botafogo derrotou on-
tem, o River-PI, por 1 a 0, no 
Estádio Albertão, em Teresina, 
no primeiro jogo entre as duas 
equipes pela segunda fase da 
Copa do Brasil. O gol tricolor 
foi marcado por Marcinho, 
aos 26 minutos do segundo 
tempo. Com o resultado o re-
presentante paraibano jogará 
pelo empate na partida de vol-
ta, que acontecerá na próxi-
ma quarta-feira, às 20h30, no 
Estádio Almeidão. Caso passe 
para a outra fase o adversário 
será Ceará ou Joinvile. O Belo 
acabou com um tabu de qua-
tro jogos, já que o adversário 
vinha de três vitórias e um 
empate, todos pela Copa do 
Nordeste. 

O time paraibano come-
çou o jogo com uma forte mar-
cação para não deixar o adver-
sário ter liberdade. Enquanto 
isso, o River levava perigo com 
apoio da torcida que presti-
giou o espetáculo. Depois dos 
20 minutos o Belo começou a 
chegar ao gol de Dalton, com 
as arrancadas dos atacantes 
Muller Fernandes e Carlinhos.    

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

No finalzinho da primeira fase 
o time paraibano quase que 
abria o placar por intermédio 
de Muller ao chutar uma bola 
na trave. Na segunda fase o Bo-
tafogo foi mais perigoso com 
as investidas pelas laterais, 
através de Jeferson Recife e Ân-
gelo. O treinador Itamar Schül-
le resolveu tirar Pedro Costa e 
colocar Marcinho, que foi feliz 
ao fazer o gol da vitória, aos 
26 minutos da segunda etapa. 
Mesmo com a vitória o Belo 
não perdeu o ritmo de jogo. 

Ao final da partida o trei-
nador Itamar Schülle parabe-
nizou o grupo pela raça, deter-
minação e equilíbrio durante 
todo o confronto. Segundo ele, 
ainda não tem nada ganho, 
mas uma vantagem positiva 
para a partida de volta. “Ire-
mos encarar com a mesma 
determinação, afinal, ainda te-
mos mais 90 minutos de jogo. 
Foi um resultado significativo 
que parabenizou o grupo que 
foi valente”, comentou. Autor 
do gol o meia Marcinho esta-
va festejando a vitória que foi 
importante para uma possí-
vel classificação do time para 
a outra fase. “Vencemos a 
primeira parte da decisão de 
180 minutos para ficar com a 
vaga. Graças a Deus tive sorte 
no lance e fico feliz em colabo-
rar com a vitória do Botafogo”, 
disse o meia. 
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Dilma fará ato político no Planalto

A presidente Dilma Rou-
sseff deixará o Palácio do Pla-
nalto, caso seja afastada pelo 
Senado, com um ato político 
para denunciar o que con-
sidera um golpe contra seu 
governo. A notificação sobre 
a decisão dos senadores deve 
chegar à presidente hoje de 
manhã. Até o fechamento 
desta edição, a votação ain-
da não havia começado e os 
senadores faziam, desde as 
10h, pronunciamentos de 15 
minutos cada. Dos 69 inscri-
tos para discursar, apenas 31 
haviam falado até 22h e, des-
ses, 25 se manifestaram favo-
ráveis ao relatório.

O Palácio do Planalto 
prepara uma cerimônia no 
gabinete presidencial, no ter-
ceiro andar do prédio, onde 
Dilma receberá o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, ministros, autoridades e 
personalidades aliadas para 
assinar a notificação, que será 
entregue pelo primeiro-se-
cretário da Mesa Diretora do 
Senado, senador Vicentinho 
Alves (PR-TO).

Do lado de fora do pa-

lácio, movimentos sociais 
que apoiam o governo farão 
nova manifestação contra o 
impeachment.

Antes de deixar o Palá-
cio do Planalto, seu local de 
trabalho, Dilma fará uma de-
claração à imprensa, prevista 
para as 10h. No mesmo ho-
rário, um vídeo gravado pela 
presidente será divulgado 
nas redes sociais da Presi-
dência da República.

Em seguida, Dilma sairá 
do Palácio do Planalto pela 
porta principal do prédio, 
no térreo, sem usar a rampa. 
Fora do edifício, a presiden-
te fará um discurso em que 
se dirá vítima e injustiçada, 
como tem feito nas últimas 
semanas. Neste momento, 
Dilma poderá se aproximar 
das grades que cercam o 
prédio para ser acolhida e 
abraçada pelos manifestan-
tes que forem ao local pres-
tar apoio a ela.

Após os atos, a presi-
dente seguirá, de carro, até o 
Palácio da Alvorada, residên-
cia oficial da Presidência da 
República, a poucos quilô-
metros do Planalto, onde vai 
permanecer durante os 180 
dias em que deve ficar afasta-
da. Havia a expectativa de que 
os ministros e militantes se-
guissem a pé até o Palácio da 
Alvorada. No entanto, a infor-
mação mais atualizada é que 
a caminhada foi descartada.

Presidente sairá do Planalto 
pelo térreo e vai condenar o 
“golpe” no pronunciamento

AfAstAmEnto dA PrEsidEntE

Paulo Victor Chagas
Da Agência Estado

Vera rosa
Da Agência Estado

O ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da 
Silva já prepara uma 
dura oposição ao go-
verno de Michel Te-
mer. Lula avalia que 
é muito difícil a presi-
dente Dilma Rousseff 
ser reconduzida ao 
cargo, após o afas-
tamento de até 180 
dias. Argumenta, po-
rém, que o PT precisa 
rapidamente de uma 
bandeira para cons-
truir a narrativa do 
pós-Dilma e aplainar 
o caminho rumo às 
eleições de 2018.

Abatido, Lula pas-
sou o dia de ontem 
no hotel onde costu-
mava despachar, em 
Brasília, desde que 
sua posse na Casa Civil 
foi suspensa por deci-
são judicial. Conver-
sou com senadores do 
PT e até do PMDB de 
Temer, além de inte-
grantes de movimen-
tos sociais

Após 13 anos e 4 
meses no poder, o PT 
volta para a oposição 
apostando no racha 
entre Temer e o PMDB 
do Senado, que já dá 
sinais de desconten-
tamento em relação 
à montagem do mi-
nistério. A ordem é 
montar um grupo 
para esquadrinhar as 

primeiras medidas do 
presidente interino e 
desconstruí-las. O PT 
vai intensificar a luta 
política no Senado, já 
que o presidente da 
Casa, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), é antigo 
desafeto de Temer.

“Faremos uma 
oposição firme, mas 
não a que eles fize-
ram. Não vamos agir 
para provocar insta-
bilidade econômica. 
Eles deram apoio à 
pauta-bomba e nós 
não vamos fazer 
isso”, disse o líder 
do governo Dilma no 
Senado, Humberto 
Costa (PT-PE). “Não 
deixaremos que se 
consume a perda de 
direitos sociais, que 
acabem com o pré-sal 
nem que privatizem 
a Caixa Econômica 
Federal”, emendou o 
senador Paulo Rocha 
(PA), líder do PT.

Lula, na definição 
de quem esteve com 
ele, já está “com a ca-
beça no dia seguinte”. 
Toda a estratégia está 
sendo preparada para 
reconstruir a imagem 
do PT e lançar a can-
didatura do ex-presi-
dente, em 2018. Tudo 
depende, porém, do 
desfecho da Operação 
Lava Jato, já que ele 
está na mira da Polícia 
Federal e também do 
Ministério Público.

Lula prepara oposição 
dura ao novo governo 

BAndEirA dE LUtA

Jaques Wagner e Dilma observam da janela do Planalto os movimentos que ocorreram durante a votação do impeachment no Senado

foto: Valter Campanato-Agência Estado

iolando Lourenço e 
Luciano nascimento
Da Agência Brasil 

Em busca de finalizar o 
arco de alianças e definir o 
desenho de um provável go-
verno, com o afastamento da 
presidente Dilma Rousseff, o 
vice-presidente Michel Temer 
definiu as indicações para mais 
cinco ministérios: Trabalho, 
Esporte, Turismo, Justiça e 
Indústria e Comércio. Caso 
os nomes se confirmem, o 
perfil ministerial será domi-
nado por políticos.

No atual desenho, a pas-

ta do Trabalho ficará com 
o PTB. Esta será a primeira 
vez, desde a redemocratiza-
ção do País após a ditadura 
militar, que o ministério será 
comandado por um petebis-
ta, o deputado Ronaldo No-
gueira (PTB-RS), da cidade 
de Icarazinho-RS. A informa-
ção foi repassada pelo líder 
do partido na Câmara, Jovair 
Arantes (GO).

Segundo Arantes, o vice
-presidente Michel Temer fez 
o convite para que o partido 
indicasse o titular da pasta 
em um eventual governo dele. 
O deputado reuniu a bancada 

que aprovou o nome de No-
gueira. A indicação também 
teve o aval do presidente da 
legenda, o ex-deputado Ro-
berto Jefferson, preso duran-
te o processo do Mensalão.

Além do petebista, outro 
nome cotado para integrar 
a provável equipe de Temer 
é o atual líder do PMDB na 
Câmara dos Deputados, 
Leonardo Picciani (RJ), que 
deverá ocupar a pasta dos 
Esportes. Confirmada a indi-
cação, Picciani estará à fren-
te da realização das Olím-
piadas no Rio de Janeiro, em 
agosto. Nesse cenário, o mais 

provável é que a liderança do 
partido seja definida entre os 
deputados Leonardo Quin-
tão (MG) e Hugo Motta (PB).

Com fortes ligações com 
o vice-presidente, o ex-mi-
nistro do Turismo Henrique 
Eduardo Alves deverá voltar 
a ocupar a pasta. Henrique 
Alves foi o primeiro peeme-
debista a deixar o governo de 
Dilma, após a decisão do par-
tido de romper a aliança com 
o PT. Caso também se confir-
me a indicação de outro pee-
medebista para o Ministério 
de Minas e Energia, o PMDB 
ficará com sete ministérios.

Adriano Ceolin
Da Agência Estado

Numa conversa por tele-
fone, o presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
e o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ri-
cardo Lewandowski, acerta-
ram juntos que nesta quin-
ta-feira deve ocorrer a troca 
de comando da condução do 
processo de impeachment. 
Como determina a Consti-

tuição, o ministro da Corte 
Suprema assume a presidên-
cia do Senado para fins do 
julgamento por crime de res-
ponsabilidade da presidente 
Dilma Rousseff.

Lewandowski e Renan se 
falaram por telefone na ter-
ça-feira, 10. Caberá ao presi-
dente do Senado definir pre-
cisamente as prerrogativas 
e direitos de Dilma durante 
o período de afastamento. O 
julgamento tem prazo máxi-

mo de 180 dias. O jornal “O 
Estado de S.Paulo” apurou 
que a presidente poderá 
morar no Palácio da Alvora-
da e terá direito a transpor-
te, remuneração, assistência 
à saúde, gabinete pessoal e 
segurança.

Renan evitou dar de-
talhes sobre os direitos da 
presidente. A interlocutores 
próximos, o presidente do 
Senado reclamou que tem 
sofrido pressões de deputa-

dos que reivindicam “direi-
tos iguais aos de Dilma” para 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
que foi afastado da presidência 
da Câmara pelo STF no come-
ço da semana. “Esse pessoal é 
maluco”, comentou Renan.

Nessa quarta-feira, o pre-
sidente do Senado também te-
lefonou para o advogado-geral 
da União, José Eduardo Car-
dozo, para informá-lo que vai 
avisá-lo antes de ler em plená-
rio os direitos da presidente.

Temer define novas indicações 
para mais cinco ministérios

Presidente do STF assume 
a condução do impeachment

ArCo dE ALiAnçAs

troCA dE ComAndo
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Geral

Rumo à estação Brasília
Em abril de 1917, em um dia nebuloso e frio, o ativista 

socialista Vladimir Ilitch Ulianov chegava à estação Finlândia, em 
Petrogrado (atual São Petersburgo), após uma longa e extenuante 
viagem de trem desde a Suíça onde encontrava-se exilado. Lênin, 
como era popularmente conhecido, foi recebido na estação 
Finlândia por uma multidão de trabalhadores e soldados ao som da 
Marselhesa. A Rússia estava em guerra direta contra a Alemanha 
(Primeira Guerra Mundial, 1914-1918), o grande país eslavo vivia 
uma guerra externa e terríveis convulsões internas, com crises 
de fome generalizada. Lênin, um conhecido agitador socialista 
foi enviado pelos alemães de volta para a Rússia com o objetivo 
de desestabilizar o governo provisório de Kerensky, que insistia 
em manter a guerra, o mesmo erro que derrubara o Czar Nicolau 
II, o último da dinastia Romanov. Na Alemanha, Lênin recebeu 
20 (vinte) milhões de goldmarks do II Reich para financiar o 
movimento revolucionário na Rússia, a Alemanha queria a Rússia 
fora da Grande Guerra, para se concentrar exclusivamente na frente 
ocidental; Lênin queria a Rússia também fora  da guerra, mas por 
outra razão, porque entendia que a Grande Guerra era uma guerra 
do Imperialismo burguês, Lênin não era contra a guerra, era a favor 
de outra, a guerra civil internacional entre classes sociais. 

A chegada de Lênin à estação Finlândia marca um novo 
capítulo na história de uma ideologia: o socialismo. O socialismo, 
em 1917, ganha uma corporificação institucional, quando em 
outubro os bolcheviques, liderados por Lênin, chegam ao poder. 
Em uma breve e superficial arqueologia do socialismo, identifica-
se o socialismo utópico como um conjunto de teorias que tinha na 
valorização do social (igualitarismo pacifista) seu valor dominante, 
mas será com o marxismo que a ideologia socialista viverá sua 
revolução conceitual. O “socialismo científico” de Karl Marx 
buscará no materialismo de Feuerbach e na dialética hegeliana 
as ferramentas conceituais para uma releitura materialista da 
história, reinterpretada pelo viés econômico a história marxista 
visa a empreender uma crítica radical ao capitalismo industrial 
da Europa Ocidental (Esse é o sentido de O Capital, apoiado na 
teoria econômica de David Ricardo), oferecendo um discurso e 
sobretudo uma práxis ao proletariado. Para Marx o importante não 
era formular conceitos ou interpretar o mundo, mas transformá-lo 
pela ação, em sua teoria “científica” do socialismo, após a crítica e 
superação do capitalismo, o socialismo seria o modo de produção 
que o sucederia, a dialética da luta de classes  chegaria à apoteose 
com o socialismo, o homem predador e belicoso da marcha 
civilizatória, em um passe de mágica, converter-se-ia em pura 
bondade e harmonia em uma sociedade de iguais, onde o trabalho 
não mais seria explorado, seria o paraíso na terra. 

Em janeiro de 2003, Luís Inácio Lula da Silva, desfila pelas 
ruas de Brasília no Rolls-Royce presidencial, é o primeiro operário 
eleito presidente da república do gigante latino-americano. 
Lula chega à presidência não pela via “revolucionária” mas pela 
democrática da eleição, após um longo e improvável itinerário 
que remonta não à Suíça, mas ao Sertão pernambucano em 
que ele e sua multitudinária família migram do Nordeste para 
São Paulo. A chegada de Lula e do PT ao poder guarda uma 
relação remota com aquele dia de abril de 1917, é o marco da 
institucionalização política de uma ideologia, o socialismo. A 
ideologia socialista que permeia o discurso e que ornamenta a 
estética petista visa, com justiça, combater a flagrante e indecorosa 
desigualdade social, talvez o traço civilizatório mais marcante da 
sociedade brasileira. A predileção pela bandeira vermelha e as 
grandes passeatas é a memória histórica que une a elite petista 
ao seu modelo de inspiração bolchevista. Lula assim como Lênin 
chegou ao poder como depositário de enormes esperanças de 
uma sociedade mais igualitária. Se o socialismo de Lênin a Lula 
quer a igualdade, não se pode perder de vista que o socialismo 
em sua essência e definição é incompatível com a democracia. 
A democracia é baseada na vontade do indivíduo e em sua 
liberdade; o socialismo, ao contrário, é baseado na sobreposição 
do “social” em relação o indivíduo, para o socialismo não importa 
o indivíduo e a liberdade, o socialismo quer uma sociedade 
igualitária. A democracia é individualista, o socialismo organicista, 
são antagônicos. O socialismo da realpolitik petista no seu afã 
de justiça social e igualdade, desprezou os valores democráticos 
que em verdade nunca reconheceu. Nas administrações Lula e 
Dilma governou-se por cooptação, para perpetuar-se no poder 
o Lulopetismo erigiu a corrupção, velha conhecida dos nossos 
macunaímicos costumes, em categoria política. O socialismo 
latino-americano e sua realpolitik tem na corrupção um modo 
central de fazer política, pois por um desapego conceitual ao valor 
democrático, o que lhes importa é diminuir a desigualdade. Mas 
o socialismo possui outro vício de origem, esse mais revelador. É 
que o socialismo é uma teoria política e econômica que despreza 
o egoísmo humano em seus cálculos políticos e sociológicos. A 
elite bolchevista que chegou ao poder em outubro de 1917, em 
pouco tempo, apaixonou-se pelo poder e passou a massacrar o 
seu povo, aquele mesmo que fora a razão de ser de sua chegada 
ao poder. A elite petista também se deixou seduzir pelos aviões, 
hotéis de luxo e o estilo burguês de viver. Os programas sociais, 
vitrine do “socialismo latino-americano” encabeçado pelo petismo, 
escondeu, por algum tempo, as “relações perigosas” dignas de 
um Choderlos de Laclos de sua elite política dirigente e a elite 
financeira, sobretudo empreiteiras. 

O socialismo real não resistiu ao teste da experiência 
histórica, por desconsiderar o egoísmo inato que está no movel 
de toda ação humana, o socialismo de pretensão científica se 
desanuviou em utopia pastosa, Lênin virou estátua guinchada 
pela história e hoje, o Lulopetismo viveu o seu guinchamento 
histórico com o afastamento de Dilma Rousseff da presidência, 
o egoísmo não reside apenas nos detratores da utopia socialista, 
reside também no coração de sua elite (socialista) dirigente que, 
ao transformar política em teologia, acredita-se investida de um 
messianismo histórico que coisas como corrupção, locupletação 
e crimes têm o poder de deslegitimar.

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Dilma publica 14 decretos no Diário 
Oficial antes da votação no Senado
Além disso, ela pede nas 
mensagens urgência na
tramitação de quatro projetos

A presidente Dilma Rou-
sseff publicou ontem catorze 
decretos no Diário Oficial da 
União (DOU). Os atos abor-
dam assuntos diversos, com 
destaque para aquele que re-
tira a gestão do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) da Casa Civil da Pre-
sidência e a devolve para o 
Ministério do Planejamento.

A Secretaria do PAC ha-
via sido transferida para a 
Casa Civil em março deste 
ano. A intenção do governo 
naquele momento era que o 
programa fosse fortalecido 
sob a responsabilidade do ex
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, que foi nomeado 
ministro-chefe da pasta, mas 
teve sua posse suspensa pos-
teriormente pela Justiça.

Os decretos publicados 
nessa quarta-feira ainda 
contemplam assuntos como 
implantação da TV Digital, 
regulação de instituições de 
Ensino Superior, regulamen-
tação da atribuição de ex-
ploração de aeroportos pela 
Secretaria de Aviação Civil 
(SAC) e Infraero, situação 
jurídica de estrangeiro no 
País, Código Brasileiro de Ae-
ronáutica e regulamentação 

Estadão/Veja

Cresce número 
de desistências
de imóveis com 
vendas na planta

AE - Apenas na última se-
mana, um estudo divulgou que 
cerca de 41% dos comprado-
res de imóveis devolveram o 
imóvel para as construtoras e 
fizeram distrato de seus con-
tratos.

A situação é agravada 
pela grave crise econômica 
enfrentada pelo País e pela 
escassez de crédito no mer-
cado, pois com as alterações 
promovidas principalmente 
pela Caixa Econômica Fede-
ral, muitos mutuários pas-
saram a devolver os imóveis 
comprados por não conse-
guirem financiar o saldo de-
vedor.

Temos ainda o aumento 
da taxa de desemprego que 
contribui para a não conces-
são de crédito imobiliário 
e impossibilitando que os 
compradores continuem pa-
gando as parcelas do imóvel 
durante a obra, não restando 
outra alternativa e levando 
compradores a buscar o dis-
trato do contrato de imóvel 
junto às construtoras 

Diante desta necessi-
dade, o consumidor passa a 
enfrentar muitas dificulda-
des, pois as construtoras de 
maneira geral, inserem cláu-
sulas abusivas nos contratos 
de promessa de compra e 
venda de imóveis na planta 
e o comprador deve pensar 
duas vezes antes de desistir 
da compra do imóvel. Os con-
sumidores devem ficar aten-
tos a isto, pois a lei garante ao 
comprador de imóvel o direi-
to do arrependimento e per-
mite a rescisão do contrato 
imobiliário de maneira justa.

A unidade da Defensoria Pública da 
União (DPU) que está em Altamira (PA) 
para atender às famílias atingidas pela 
construção da Usina de Belo Monte tem 
atualmente em análise cerca de 700 ca-
sos de pedidos de reassentamento ou 
indenização de pessoas que tiveram de 
deixar suas moradias. Segundo o defen-
sor-chefe da unidade, Walber Rondon 
Ribeiro Filho, a maioria dos casos é de 
famílias que não têm a documentação 
necessária para comprovar o direito a 
receber algum benefício.

“Aqui existe uma condição de vida 
que é peculiar, as pessoas têm muito 
pouco registro de sua história de vida: 
documentação de que viveu naquele 
lugar em determinado período, do-

cumentação sobre renda. As relações 
familiares também são bem peculia-
res, existe uma coisa diferenciada de a 
pessoa ter filhos com um, dois ou três 
companheiros e as relações se misturam 
em uma única casa. Então, hoje temos 
mais dificuldades até para judicializar as 
questões e instrumentalizar com o mí-
nimo de documentação, de verossimi-
lhança daquilo que as pessoas alegam”, 
diz o defensor.

Desses 700 casos pendentes refe-
rentes a pedidos de reassentamento 
urbano, cerca de 200 casos resultaram 
em ações judiciais movidas pela DPU. 
Em alguns casos, são feitas negociações 
individuais entre as famílias e a Norte 
Energia, empresa responsável pela usi-
na, com mediação da defensoria. Mas o 
trâmite na Justiça é lento, porque só há 
um juiz federal na cidade.

DPU diz que 700 famílias ainda 
esperam por uma indenização 

BeLO mONte

FOtO: Dida Sampaio

FOtO:  Lula Marques/AGência PT

Área de uma das pequenas cidades onde os moradores  esperam por indenizações da Belo Monte

Sabrina Craide
Da Agência Brasil 

do Plano Plurianual da União 
2016/2019.

Há também atos sobre 
requisitos mínimos para a se-
leção de membros para car-
gos da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) e 
da Embrapa, órgãos vincula-
dos ao Ministério da Agricul-
tura. 

Outros atos criam ainda 
a Força Nacion al do Sistema 
Unificado de Atenção à Sani-
dade Agropecuária (FN-Sua-
sa) e o Sistema Nacional de 
Gestão de Informações Terri-
toriais (Sinter), para integrar, 
em um banco de dados espa-
ciais, informações jurídicas 
produzidas pelos serviços de 
registros públicos ao fluxo 
de dados fiscais, cadastrais 
e geoespaciais de imóveis 

urbanos e rurais produzidos 
por União, estados, Distrito 
Federal e municípios.

O Diário Oficial da 
União dessa quarta-feira 
ainda traz várias mensagens 
da presidente ao Congresso 
Nacional, por meio das quais 
ela envia aos parlamentares 
projetos para criação de 
universidades e textos de 
renovações e concessões 
de radiodifusão. Além dis-
so, ela pede nas mensagens 
urgência na tramitação de 
quatro projetos de lei.

Dos quatro pedidos de 
urgência, três referem-se a 
projetos do pacote anticor-
rupção lançado por Dilma 
em março do ano passado. O 
primeiro projeto estabelece 
sanções a atividades ilíci-

tas de partido político e de 
campanha eleitoral, tornan-
do crime a prática de caixa 
dois; o segundo altera o Có-
digo de Processo Penal para 
tratar da indisponibilidade 
de bens, direitos e valores 
adquiridos por meio de atos 
de corrupção; e o terceiro 
acrescenta artigo ao Códi-
go Penal para criminalizar 
o enriquecimento ilícito de 
servidores públicos.

Além desses atos, Dil-
ma sancionou três leis: uma 
sobre regras tributárias re-
lativas aos Jogos Olímpicos, 
outra sobre prioridade de 
tramitação a processos que 
apurem crime hediondo e 
uma terceira sobre responsa-
bilidade de notários e oficiais 
de registro.

Presidente devolveu o PAC para 
o Ministério do Planejamento 
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Mundo

Votação do impeachment no Brasil 
é a notícia mais discutida nos EUA
Jornais, TVs e rádios 
divulgaram relatos sobre
os acontecimentos

A votação sobre a 
aceitação ou não do im-
peachment da presidente 
Dilma Rousseff pelo Se-
nado brasileiro foi ontem 
um dos assuntos inter-
nacionais mais comen-
tados pela imprensa nos 
Estados Unidos. Vários 
jornais, redes de TV e de 
rádio divulgaram  relatos 
de correspondentes ou 
repórteres enviados espe-
cialmente ao Brasil para 
cobrir o evento.

A CNN divulgou a cada 
momento flashes de seus 
correspondentes no Bra-
sil e nos Estados Unidos 
sobre o impacto no Brasil 
e no exterior de impeach-
ment da presidente Dilma 
Rousseff.

A agência Reuters lem-
brou que a América Latina 
foi, no passado, palco de 
golpes militares, mas ob-
serva que a substituição da 
presidente Dilma Rousseff 
é “particularmente preo-
cupante”. “Toda a linha de 
sucessão do Brasil está 
sob investigação por cor-
rupção, com a nação já fer-
vendo sobre uma recessão 
severa”, assinala. Segundo 
a agência, se a presidente 
perder a batalha do impe-
achment será uma dos 18 
líderes latino-americanos 
forçados a deixar o poder 
desde 1985.”

Um dos maiores jor-
nais dos Estados Unidos, 
o The Wall Street Journal, 
afirmou que a sessão de 
ontem do Senado para de-
terminar se Dilma deve ou 
não enfrentar um processo 
de impeachment se deve à 
acusação de que ela violou 
as leis orçamentárias da 
nação. O jornal observou, 
porém, que a presidente 
nega as acusações.

O jornal Los Angeles 

Times informou que se a 
sessão do Senado concor-
dar que a presidente seja 
submetida ao impeach-
ment, o processo poderá 
retirar o Partido dos Tra-
balhadores do comando 
do País, após 13 anos no 
poder.

A rede de televisão 
ABC informou que, depois 
de se apresentar como de-
fensora da luta contra a 
corrupção e de se tornar a 
primeira mulher a coman-
dar o Brasil, a presidente 
vai, possivelmente, deixar 
o cargo. De maneira didá-
tica, a rede ABC explicou 
que o destino de Dilma 
está nas mãos de 81 sena-
dores. Se 41 senadores vo-
tarem a favor da admissi-
bilidade do impeachment, 
ela ficará fora do Palácio 
do Planalto por seis me-
ses, enquanto o Congresso 
Nacional brasileiro decidi-
rá se a presidente deixará 
o cargo definitivamente.

O The Washington 
Post informou que o Sena-
do brasileiro está encami-
nhando para a votação que 
decidirá se a presidente 
Dilma Rousseff enfrentará 
o impeachment.

O New York Times 
publicou ontem matéria 
de seu correspondente 
no Brasil, Simon Romero, 
afirmando que, depois de 
meses de manobras e ape-
los, o Senado brasileiro 
começou a debater o afas-
tamento da presidente Dil-
ma Rousseff.

Segundo o jornal, a 
votação do Senado é um 
divisor de águas na luta 
pelo poder no Brasil, um 
País que experimentou 
um período “raro de esta-
bilidade” política e econô-
mica ao longo das últimas 
duas décadas. Durante 
esse período, conforme 
o jornal, o País alcançou 
destaque no cenário mun-
dial. O jornal assinalou 
que esse ganho agora está 
se desfazendo com a crise 
econômica e política.

Da Agência Brasil

O papa Francisco 
saudou ontem os pe-
regrinos de língua por-
tuguesa, em particular, 
os fiéis brasileiros. Ele 
pediu, na audiência ge-
ral, na Praça São Pedro, 
oração e diálogo neste 
momento de dificuldade 
por que passa o Brasil.

“Nestes dias em que 
nos preparamos para 
Pentecostes, peço ao Se-
nhor que derrame abun-
dantemente os dons do 
seu espírito para que, 
nestes momentos de di-
ficuldade, o País caminhe 
pelas sendas da harmo-
nia e da paz com a ajuda 
da oração e do diálogo. 
Que a proximidade de 
Nossa Senhora Apareci-
da - que como uma boa 
mãe jamais abandona os 
seus filhos - seja defesa 
e guia no caminho”, dis-
se ao citar a padroeira 
do Brasil, Nossa Senhora 
Aparecida.

O plenário do Sena-
do Federal votou nessa 
quarta-feira o relatório 

da Comissão Especial do 
Impeachment sobre a 
admissibilidade do pro-
cesso de afastamento da 
presidente Dilma Rous-
seff. O parecer do sena-
dor Antonio Anastasia 
(PSDB-MG) é favorável 
à continuidade do pro-
cesso por considerar que 
há indícios de que Dilma 
praticou crime de res-
ponsabilidade. A sessão 
começou às 10h.

Diversas manifesta-
ções dividiram as discus-
sões políticas no País. Há 
os favoráveis ao afasta-
mento da presidente e 
os que consideram o pe-
dido de impeachment 
um golpe. Na parte ex-
terna do Senado, um 
corredor de 80 metros 
de largura por 1 quilô-
metro de comprimento 
separarou os manifes-
tantes que acompanha-
ram a votação. Ao lon-
go de toda extensão, 
haviam policiais milita-
res, bombeiros, agentes 
de trânsito e de saúde.

Papa pede paz e diálogo

Um pequeno grupo de 
brasileiros residentes na Ar-
gentina ocupou na manha de 
ontem o Consulado do Brasil 
em Buenos Aires para pro-
testar contra o processo de 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. Com faixas, 
os manifestantes fizeram uma 
performance artística dentro 

do prédio pedindo às autori-
dades que “não reconheçam 
governos que não tenham 
sido eleitos pelo voto popular”.

Um estudante secunda-
rista de 17 anos – o mais jo-
vem do grupo – leu um ma-
nifesto durante o ato. “Eu 
ainda não votei. Nas últimas 
eleições eu já tinha idade 

para votar, mas o medo de 
me envolver com política 
era maior”, disse. “Estou 
aqui para levantar a minha 
voz contra o golpe, contra 
a ruptura democrática e 
contra a perda de direitos 
que nosso povo conquistou 
e que merece o direito de 
manter”, concluiu.

Esta tarde, a Frente 
Argentina para a Democra-
cia no Brasil – formada por 
partidos políticos e organi-
zações sociais de esquer-
da – fará uma marcha pelo 
centro de Buenos Aires até 
a porta da Embaixada do 
Brasil para protestar contra 
o impeachment.

Brasileiros protestam em Consulado
O Senado brasileiro viveu um dia histórico, por conta da votação do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff

Da Agência Estado  

 Bagdá (AE) - Três atentados com 
carros-bomba em Bagdá,  capital do Ira-
que, mataram 93 pessoas e feriram 165 
ontem. O Estado Islâmico reivindicou a 
autoria dos ataques.

 No maior dos atentados, um carro-
-bomba foi detonado no bairro de maio-
ria xiita da cidade Sadr, matando 63 pes-
soas e ferindo 85. Com as ações, o Estado 
Islâmico, que perdeu território nos últi-
mos meses, volta a mostrar capacidade 
de causar estragos pelo País.

 A polícia do Iraque e autoridades 
hospitalares afirmaram que outros ata-
ques com bombas em Bagdá ocorreram 

nessa quarta-feira. Um dos atentados 
teve como alvo uma delegacia policial 
no bairro de Kadhimiyah, a noroeste de 
Bagdá, e matou 18 pessoas, entre elas 
cinco policiais, com 34 feridos. Outra 
ação ocorreu no bairro de Jamiya, no 
norte da capital, e matou 12 pessoas, 
com 46 feridos.

As fontes pediram anonimato, por 
não terem autorização para falar com a 
imprensa. Para autoridades, os ataques 
são uma tentativa do Estado Islâmico de 
tirar o foco das derrotas do grupo extre-
mista nos campos de batalha.

 A Organização das Nações Unidas 
afirmou que 741 iraquianos foram mor-
tos em abril na violência no país.

Atentados com carros-bombas 
matam 93 e deixam 165 feridos

IRAQUE Anistia denuncia 
a morte de 149 
em presídio 
na Nigéria 

Da Agência Estado

A Anistia Internacional 
pediu ontem às autoridades 
da Nigéria que fechem um 
centro de detenção para sus-
peitos de pertencer ao grupo 
extremista Boko Haram, de-
pois de pelo menos 149 pes-
soas terem morrido no local 
desde o início do ano.

A organização de defesa 
dos direitos humanos já ha-
via denunciado anteriormen-
te o tratamento “desumano” 
a que são sujeitos os detidos 
no centro de Giwa, no nor-
deste da Nigéria.

Em novo relatório pu-
blicado ontem, a Anistia In-
ternacional denuncia a mor-
te, desde janeiro, de pelo 
menos 149 pessoas no cen-
tro de detenção, incluindo 
12 crianças, uma delas com 
cinco meses.

A organização conside-
ra que a morte de crianças 
em “condição atroz”, quando 
estavam dentro de “um cen-
tro de detenção militar”, é si-
multaneamente “comovente 
e horrenda”.

O centro de Giwa deve 
“fechar imediatamente” e 
todos os detidos devem ser 
libertados ou entregues a 
autoridades civis, defende 
a Anistia.

O relatório, feito com base 
em depoimentos de antigos 
detidos e de outras testemu-
nhas, denuncia que as vítimas 
morrem de fome, doenças, de-
sidratação ou ferimentos.

Da Agência Estado

Caracas, Venezuela (AE) 
- Milhares de venezuelanos 
foram às ruas ontem para pro-
testar contra a administração 
socialista do país, exigindo que 
as autoridades eleitorais co-
mecem a contar as assinaturas 
que exigem um referendo para 
revogar o mandato do presi-
dente Nicolás Maduro.

Alguns policiais atiraram 
gás lacrimogêneo contra os 
manifestantes para os mante-
rem longe do edifício eleitoral 
que estava sendo atacado.

O ex-candidato da opo-
sição à Presidência Henrique 
Capriles Radonski foi ferido no 
tumulto. O líder da oposição no 
Congresso, Henry Ramos, con-
denou o ataque.

 A autoridade eleitoral dis-
se que vai esperar algumas se-
manas antes de começar a con-
tar as assinaturas em favor de 
um referendo. A oposição quer 
que elas sejam contadas ime-
diatamente. Segundo o Conse-
lho Nacional, para avançar com 
o referendo, a oposição deverá 
recolher 197.721 assinaturas 
válidas, o que corresponde a 

1% do número de eleitores ins-
critos no Registro Eleitoral.

 A coleta de assinaturas é 
o primeiro passo para pedir o 
início de um processo destina-
do à realização de referendo 
revogatório do mandado do 
presidente. O segundo passo 
consiste na coleta de 20% das 
assinaturas dos eleitores, que 
vão respaldar o pedido feito às 
autoridades eleitorais.

A oposição estima que 
uma vez cumpridas todas as 
etapas legais necessárias, o re-
ferendo ocorra entre setembro 
e novembro deste ano. 

Venezuelanos voltam às ruas 
contra o governo de Maduro 

cRIsE polítIcA

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
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Fabricantes e lojistas 
querem faturar R$ 6 
milhões no Gira Calçados
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IPC é o 3o do País que oferece laboratório entomológico
Causa da morte

O Instituto de Polícia 
Científica da Paraíba é um 
dos poucos do País a ter um 
laboratório de Entomologia 
Forense. O laboratório fun-
ciona no próprio prédio do 
IPC, no bairro do Cristo, em 
João Pessoa, o que torna a 
Paraíba o terceiro Estado a 
ter um equipamento dessa 
natureza. 

A entomologia foren-
se é o estudo que permite 
identificar causas de morte 
de seres humanos por meio 
de insetos que colonizam o 
cadáver. “Os insetos podem 
se tornar relevantes do pon-
to vista jurídico em diversas 
situações, de modo que tudo 
vai depender das circunstân-
cias, e qualquer inseto pode 
ter utilidade e ser considera-
do de importância forense. 
Para isso, exemplares de lar-
vas de insetos são colhidas 
no cadáver e cultivadas em 
laboratório até se tornarem 
um inseto novo, trazendo 
consigo elementos que po-
dem determinar o tempo do 
cadáver e outros fatores re-
levantes para solucionar um 
crime”, explica o perito Ro-
drigo Farias, que coordena o 
laboratório na Paraíba.

Para Rodrigo Farias, a 
instalação do laboratório é 
um avanço considerável para 
o Instituto de Polícia Cientí-
fica da Paraíba. “É muito im-
portante ter um laboratório 
de Entomologia na Polícia 
Científica porque ele vai dar 
mais precisão e credibilidade 
à perícia para identificação 
do tempo decorrido entre a 
morte e o momento em que 
um corpo em decomposição 
foi encontrado”, explicou.  

Além da Paraíba, apenas 
os estados da Bahia e Rio de 
Janeiro possuem laborató-
rios semelhantes em seus 
Institutos de Polícia Científi-
ca. Segundo o perito, os exa-
mes em outros estados são 
realizados pelos laboratórios 
das Universidades Federais 
que possuem convênios com 
a Polícia Científica. 

Foto: Secom-PB

Equipamento possibilita cultivo de larvas de insetos que são colhidas no cadáver até se tornarem um adulto novo os quais apontam para o tempo do morto

Técnica desvenda a causa “mortis”Para realizar o exame, o 
perito vai até o local em que 
foi encontrado o cadáver e 
colhe material para exames. 
Após a coleta dos insetos no 
local onde o cadáver foi en-
contrado, os exemplares co-
letados são mantidos em um 
recipiente com nutrientes em 
um laboratório, a fim de com-
pletarem seu desenvolvimen-
to e atingirem a fase adulta.

Quando os insetos 
adultos emergem, são euta-
nasiados por meio de refri-
geração, inseridos em reci-
pientes que contêm dados 
do momento da coleta e do 
dia de emergência. Um fator 
importante é a obtenção dos 
valores diários de tempera-

tura, hora a hora, desde o 
momento da coleta dos ima-
turos no cadáver até a data 
em que os adultos emer-
girem. Com essa técnica, a 
margem de erro é quase nula 
e o tempo de análise dura 
cerca de 10 dias. Em João 
Pessoa, já foram submetidos 
a esse tipo de exame quatro 
corpos em decomposição, 
todos requisitados por auto-
ridade policial.

 “A informação mais per-
tinente provida pelo estudo 
dos insetos presentes em um 
corpo em decomposição é a 
estimativa do tempo mínimo 
transcorrido desde a mor-
te da pessoa até a data em 
que o corpo foi encontrado, 

comumente denominado de 
IPM mínimo – Intervalo Pós-
Morte mínimo. Isso equivale 
a estimar a data em que a 
pessoa morreu, com base no 
desenvolvimento das espé-
cies de insetos presentes no 
cadáver”, explicou o perito 
Rodrigo Farias.

“Ao se coletar um ou 
mais espécimes de insetos 
necrófagos, deixá-los com-
pletar seu desenvolvimento 
até a fase adulta e depois de-
terminar a espécie coletada, 
é preciso recorrer a estudos 
prévios a fim de saber quan-
to tempo foi necessário para 
o inseto atingir aquela “ida-
de” sob condições controla-
das”, concluiu.

Por meio de estudos 
mais avançados, os insetos 
também podem fornecer as 
seguintes informações, pre-
ciosas para auxiliar na eluci-
dação de um fato delituoso:

• Insetos restritos a 
certa área ou tipo de am-
biente, e que são encontra-
dos num cadáver em uma 
área diferente, podem pro-
var que o corpo foi movido 
após a morte;

• Drogas que não po-
dem ser detectadas em teci-
dos de um corpo em estado 
avançado de decomposição 
ainda podem ser encontra-
das em larvas de insetos que 

se alimentaram do cadáver;
• A localização de um 

ferimento pode ser deter-
minada por locais de ali-
mentação incomuns de lar-
vas e besouros, já que os 
insetos normalmente colo-
nizam primeiro as cavida-
des naturais do corpo;

• Larvas de moscas en-
contradas em feridas ou ca-
vidades corpóreas de pes-
soas vivas (idosos, crianças 
ou deficientes físicos, doentes 
ou não) indicam maus-tratos 
e/ou negligência no cuida-
do a esses indivíduos por 
quem tinha o deve legal de 
fazê-lo.

Nasa anuncia descoberta de 1.284 
planetas fora do sistema solar

A Nasa anunciou nes-
ta semana, a descoberta de 
1.284 planetas fora do nosso 
sistema solar, feita pelo te-
lescópio espacial Kepler. Esta 
foi a maior descoberta de 
planetas até hoje e o número 
significa o dobro dos plane-
tas já confirmados por este 
telescópio. Do total, cerca de 
550 poderiam ser planetas 
rochosos como a Terra.

O observatório espacial 
Kepler, lançado em 2009, 
monitorou 150 mil estrelas 
em busca de sinais de corpos 
em órbita, particularmente 
aqueles que poderiam ser 
capazes de sustentar a vida. 
A descoberta se baseia em 
dados colhidos pelo teles-
cópio espacial entre 2009 e 
2013, quando monitorava 
cerca de 150 mil estrelas em 

um pequeno pedaço de céu 
entre as constelações Cisne 
e Lira. O Kepler captura sinais 
discretos de possíveis planetas, 
através da observação do escu-
recimento da luz das estrelas, 
conhecido como trânsito, cada 
vez que um planeta passa or-
bitando diante dela. Um fenô-
meno similar à passagem de 
Mercúrio na frente do Sol.

“Desde a descoberta dos 
primeiros planetas fora do 
nosso sistema solar há mais 
de duas décadas, os pesqui-
sadores analisam individu-
almente cada ‘planeta sus-
peito’”, explicou a Nasa em 
comunicado divulgado dia  
(10) deste mês.

De acordo com a Nasa, a 
nova descoberta inclui cerca 
de 550 corpos que poderiam 
ser planetas rochosos como 
a Terra, com base em seu 
tamanho. Nove desses pla-
netas, orbitam uma zona ha-

bitável de seu sistema solar, 
que é uma distância que per-
mite a existência de água em 
estado líquido. Esses nove 
exoplanetas potencialmente 
habitáveis se somam aos 21 
outros exoplanetas já conhe-
cidos por orbitarem a zona 
habitável de suas estrelas.

O primeiro planeta fora 
do nosso sistema solar foi 
descoberto em 1995, por Mi-
chel Mayor e Didier Queloz, 
do Observatório de Gene-
bra, na Suíça. O exoplaneta 
orbitava ao redor da estrela 
Pégaso-51, a 50 anos-luz de 
distância da Terra. De acor-
do com os pesquisadores, 
ele era composto por gases 
e tinha metade do tamanho 
de Júpiter, o maior planeta 
do nosso sistema solar. Uma 
volta completa do planeta ao 
redor da estrela durava ape-
nas 4,2 dias, por causa de sua 
proximidade.

Líria Jade 
Do Portal EBC

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio da 
Gerência Operacional de Res-
posta Rápida, registrou, no 
período de novembro de 2015 
a maio de 2016, 873 casos de 
microcefalia, distribuídos em 
136 municípios do Estado. 
Destes casos, 119 foram con-
firmados com base nos laudos 
dos exames de imagem e/ou 
resultados de exames labora-
toriais para detecção do vírus 
zika; 410 descartados para a 
microcefalia relacionada à in-
fecção congênita e 344 estão 
sendo investigados.

Dos casos notificados na 
Paraíba, 24 evoluíram para 
óbito nos municípios de João 
Pessoa (5), Santa Rita (2), 
Sapé (2), São João do Rio do 
Peixe (1), Cacimbas (1), Cam-
pina Grande (1), Conde (2), 
Juazeirinho (1), Nova Olinda 

(1), Olivedos (1), Parari (1), 
Piancó (1), Santa Inês (1), São 
Bento (1), São João do Tigre 
(1), São José do Sabugi (1) e 
São Miguel de Taipu (1).

De acordo com orienta-
ções do Ministério da Saúde, 
considera-se que todos os 
casos confirmados estão rela-
cionados à infecção congênita. 
Todos os casos são avaliados 
individualmente e submeti-
dos a um conjunto de exames 
de diagnóstico laboratorial e 
por imagem.

Para outros esclareci-
mentos, deve-se entrar em 
contato com o Centro de In-
formações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde (Cievs), 
da SES, por meio do ende-
reço eletrônico: cievs.pb@
gmail.com ou pelo telefone: 
0800-281-0023. Ações – O 
Governo do Estado, por meio 

da SES, encerrou o 3º ciclo 
de visitas a imóveis na Paraí-
ba para combater o mosqui-
to Aedes aegypti. De janeiro 
até o início de maio, foram 
visitados 2.849.704 imóveis. 
Ainda foram trabalhados 
2.382.967 e 305.206 esta-
vam fechados. O 4º e último 
ciclo terá sua conclusão até 
30 de junho deste ano. Para 
intensificar as atividades, o 
Estado conta com o apoio do 
Exército Brasileiro, Corpo de 
Bombeiros, Marinha do Bra-
sil, Polícia Militar, além dos 
Agentes Comunitários de 
Saúde e de Endemias. 

De dezembro de 2015 até 
abril de 2016, foram registra-
das 1149 denúncias da popu-
lação de 55 municípios sobre 
possíveis focos do mosquito 
Aedes aegypti (transmissor da 
dengue, zika, chikungunya).  

Saúde registra 873 casos no 
período de novembro a maio

MICRoCEFALIA



Em abril, em 15 das 27 
capitais do Brasil houve re-
dução do custo do conjunto 
de alimentos básicos e em 
outras 12, foram observa-
dos aumentos, conforme in-
dica a Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos, 
realizada pelo Departamen-
to Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconô-
micos (DIEESE). As quedas 
mais expressivas ocorreram 
em Brasília (-3,84%), Pal-
mas (-2,97%) e Belo Hori-
zonte (-2,35%) e as maiores 
altas foram verificadas em 
João Pessoa (3,96%), Recife 
(3,27%), Natal (2,61%) e Boa 
Vista (2,52%).

São Paulo foi a capital com 
maior custo da cesta básica (R$ 
442,42), seguida de Florianó-
polis (R$ 438,56) e Rio de Ja-
neiro (R$ 433,96). Os menores 
valores médios foram obser-
vados em Natal (R$ 334,49), 

Rio Branco (R$ 343,86) e 
Salvador (R$ 344,29). No pri-
meiro quadrimestre de 2016, 
todas as cidades acumularam 
alta: as maiores variações fo-
ram observadas em Belém 
(17,21%), Aracaju (13,90%), 
Goiânia (13,88%), João Pes-
soa (12,66%) e Fortaleza 
(12,38%). Os menores aumen-
tos ocorreram em Porto Alegre 
(0,60%), Curitiba (1,16%) e 
Porto Velho (1,94%).

Com base no total apu-
rado para a cesta mais cara, 
a de São Paulo, e levando em 
consideração a determina-
ção constitucional que esta-
belece que o salário mínimo 
deve ser suficiente para su-
prir as despesas de um tra-
balhador e sua família com 
alimentação, moradia, saúde, 
educação, vestuário, higiene, 
transporte, lazer e previdên-
cia, o DIEESE estima men-
salmente o valor do salário 

mínimo necessário. Em abril 
de 2016, o salário mínimo 
necessário para a manuten-
ção de uma família de quatro 
pessoas deveria equivaler a 
R$ 3.716,77, ou 4,22 vezes 
mais do que o mínimo de R$ 
880,00. Em março, o mínimo 
necessário correspondeu a 
R$ 3.736,26, ou 4,25 vezes o 
piso vigente. 
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BLH conscientiza mães em Patos
doAção dE LEitE mAtERno 

O estoque do Banco de 
Leite Humano (BLH) Dra. 
Vilani Kehrle, da Materni-
dade de Patos, está abaixo 
do nível satisfatório e, atual-
mente, somente 13 doado-
ras fornecem o leite para a 
instituição, assim mesmo 
com regularidade variada. 
Para reverter essa situação 
e continuar garantindo a ali-
mentação dos recém-nasci-
dos que estão na Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) 
Neonatal, na UCIN e no alo-
jamento Mãe-Canguru, a 
equipe do Banco de Leite 
está realizando palestras 
educativas para conscienti-
zar  gestantes e mães sobre 
a importância da doação, 
num trabalho de sensibili-
zação para conseguir novas 
doadoras e assim aumentar 
o estoque do produto que 
hoje é de apenas sete litros. 
Uma destas palestras foi rea-
lizada na última sexta-feira 

Foto: Reprodução/Internet

ondinas Cabedelo 
prepara exposição 

maternidade de alto 
risco é inaugurada 

Bela Gil faz topless 
para exibir barriga

Edir macedo lança 
Gospel da netflix

Bando que arromba 
cofre é preso no Rio

As equipes das Secretarias de 
Políticas Públicas para as Mulheres 
(SEPM) e de Ação e Inclusão Social 
(Semais) reuniram-se, nessa terça-
feira (10) com as artesãs participan-
tes do projeto Ondinas. No encontro, 
elas avaliaram o desenvolvimento da 
Oficina de Criação e Planejamento de 
Produtos Artesanais, ministrada pelo 
estilista Léo Mendonça, e puderam 
ver as peças já produzidas. O Ondinas 
é uma iniciativa da SEPM em parceria 
com o Desenvolver Cabedelo, e busca 
capacitar artesãs na área do estilismo 
e na criação de produtos artesanais

As mulheres que vivem em Re-
cife (PE) passaram a contar, a partir 
dessa terça-feira (10), com o Hospi-
tal da Mulher do Recife Dra. Maria das 
Mercês Pontes Cunha (HMR). Essa é a 
primeira maternidade de alto risco 
do município e terá capacidade para 
realizar 67 mil procedimentos por 
mês, entre partos, cirurgias, exa-
mes, internações, consultas espe-
cializadas. Para a construção da uni-
dade e a aquisição de equipamentos 
foram investidos R$ 118 milhões, 
dos quais R$ 48,8 milhões foram 
repassados pelo Ministério da Saúde.

A culinarista e apresentadora 
no canal GNT, Bela Gil, está próxima a 
dar à luz a seu segundo filho. Ela e seu 
marido, o diretor de arte e design João 
Paulo Damasi, já são pais da pequena 
Flor. Agora eles esperam por Nino. A 
filha de Gilberto Gil completou 38 se-
manas de gestação e postou foto em 
seu Instagram, fazendo topless para 
mostrar a aparente barriga de grávi-
da. A apresentadora, que atualmente 
reside em Nova York, é conhecida por 
pregar a alimentação saudável em seu 
programa na TV, nas redes sociais e no 
canal de receitas que mantém no You-
tube, o Canal da Bela. Recentemente, 
Bela organizou chá de bebê nos Esta-
dos Unidos e contou com a presença 
da personal trainer Bella Falconi.

A Igreja Universal lançou 
uma plataforma online chama-
da Univer, uma espécie de Net-
flix onde os fiéis poderão as-
sistir a cultos online, filmes e 
séries cristãs, palestras sobre 
como obter sucesso financeiro, 
fé inteligente e uma infinidade 
de conteúdo sobre vida a dois. 
No entanto, as séries e novelas 
bíblicas da Record, como por 
exemplo ‘Os Dez Mandamen-
tos’, não estarão disponíveis 
nesta plataforma, pois estes 
conteúdos foram licenciados 
para serem comercializados 
com a Netflix. A plataforma 
digital pode ser acessada por 
meio de computadores, tablets 
e celulares, a um custo de R$ 
14 por mês. 

A Polícia Federal prendeu 
ontem quatro homens que inte-
gravam quadrilha especializada 
em arrombar cofres e caixas 
eletrônicos com o auxílio de ma-
çarico. Os agentes atuaram em 
conjunto com a Coordenadoria 
de Inteligência da Polícia Militar 
do Rio de Janeiro e com apoio do 
Batalhão de Operações Especiais 
(Bope). Segundo a PF, o grupo se 
preparava para arrombar o cofre 
de uma grande rede de comércio 
atacadista em Campo Grande, na 
Zona Oeste do Rio, quando foi 
surpreendido pelos policiais.

Palestras ajudam a aumentar o estoque de leite da Maternidade de Patos, que só conta com 7 litros

Estoque está abaixo do 
nível e leite é destinado a 
recém-nascidos de UTI

(06), em Santa Terezinha. A 
ação, que aconteceu no salão 
da igreja da cidade, foi feita 
em parceria com a pastoral 
da Criança do município. 

Edilma Alves do Nascimen-
to, funcionária do BLH, com 
apoio da colaboradora do 
Banco, Maria do Socorro Me-
deiros, conduziu a palestra 

‘Os dez passos do Aleitamen-
to Materno, ordenha e doação 
de leite’ e repassou orienta-
ções para as futuras prováveis 
doadoras. No município de 

São José do Bonfim também 
foi realizada a mesma pales-
tra, no final de abril. Segundo 
a coordenadora do Banco de 
Leite de Patos, Joana Sabino, 
no próximo dia 18, já está 
programada outra palestra, 
desta vez, com as gestantes 
do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) de 
Patos. 

“Estamos vivendo uma 
grande crise de doação, 
com poucas doadoras regu-
lares o que deixa o estoque 
do banco muito vulnerável 
em relação à quantidade de 
produto disponível e como 
temos uma demanda cíclica 
e diária na maternidade, já 
que todo dia há vários par-
tos e o quadro se altera a 
cada momento, temos que 
sempre dispor de um esto-
que regular do produto para 
assegurar a dieta dos RN 
que é feita, exclusivamente, 
com leite materno e a cada 
três horas”, argumenta Joa-
na. Informações para quem 
deseja agendar uma pales-
tra podem ser obtidas pelo 
telefone 3423-2157. 

Como são as espé-
cies que vivem no oceano 
profundo? É o que busca 
responder um grupo de 
pesquisadores da Austrá-
lia, do Canadá e do Reino 
Unido em estudo publi-
cado na edição desta se-
mana da revista Nature. 
Provavelmente o maior e 
menos conhecido ecossis-
tema da Terra, o oceano 
profundo é também um 
ambiente unicamente 
pobre em energia. Para 
entender como funciona 
a biodiversidade nesse 
local, os pesquisado-
res, liderados pelo bió-
logo Skipton Woolley, 
do Museu Victoria, em 
Melbourne (Austrália), 
analisaram um banco de 

dados de mais de 165 mil 
registros de distribuição 
dos chamados ofiuroides, 
parentes próximos das 
estrelas do mar que do-
minam a fauna do chão 
do oceano. Eles mapea-
ram 2.099 espécies des-
sas variantes de estrela 
do mar e compararam os 
padrões de diversidade 
em três profundidades: 
na plataforma continen-
tal (de 20 a 200 metros), 
no talude continental 
superior (de 200 a 2.000 
metros) e no oceano pro-
fundo (de 2.000 a 6.500 
metros). O padrão de 
biodiversidade no fundo 
do mar, observaram os 
pesquisadores liderados, 
é fundamentalmente di-
ferente daquele observa-
do em espécies de águas 
mais rasas. 

Grupo estuda espécies
da biodiversidade

oCEAno PRoFUndo

Salário 
necessário 
para manter 
uma família 
de quatro
pessoas 
deveria ser de 
R$ 3.716,77

Giovana Girardi
Agência Estado

A Receita Federal publi-
cou nessa quarta-feira, no Di-
ário Oficial da União, decreto 
instituindo o Sistema Nacio-
nal de Gestão de Informações 
Territoriais (Sinter), destina-
do a concentrar em um úni-
co ambiente eletrônico as 
informações relacionadas à 
titularidade dos imóveis en-
volvendo operações como 
alienações, doações e garan-
tias, enviadas pelos sistemas 
de registro dos cartórios bra-
sileiros.

Com o sistema cada imó-
vel passará a ter um código 
de identificação nacional, 
a exemplo do que ocorre 
com o Registro Nacional de 
Veículos Automotores (Re-
navam). “Cada imóvel será 

perfeitamente geolocaliza-
do e será possível identifi-
car instantaneamente, por 
meio de pesquisa eletrônica, 
os bens imóveis registrados 
em nome de qualquer pro-
prietário”, afirma a nota da 
Receita.

Garantia de dívidas
O sistema também per-

mitirá saber se os proprietá-
rios tentarem se desfazer de 
imóveis arrolados como ga-
rantia de dívidas. Para isso, 
será preciso incluí-los em um 
serviço de monitoramento.

Segundo informa, ainda, 
a Receita Federal, o objeti-
vo é melhorar o acesso de 
administrações públicas da 
União, estados e municípios, 

a dados que até agora foram 
tratados de forma descontex-
tualizada. Ainda de acordo 
com a Receita Federal, o novo 
sistema é necessário porque 
há dificuldade em identificar 
os bens e seus proprietários 
em âmbito nacional, já que 
atualmente as informações 
ficam muito dispersas para 
as autoridades.

Além de imóveis, o Sin-
ter fornecerá aos órgãos de 
controle informações de 
contratos particulares de 
compra e venda de direitos 
e garantias sobre obras de 
arte, joias, cavalos de raça e 
contratos de off shore (termo 
usado para identificar contas 
bancárias e empresas aber-
tas fora do País).

15 capitais tiveram redução 
no custo em abril, diz Dieese

Receita publica decreto que 
cria o código de identificação

CEStA BÁSiCA

GEStão tERRitoRiAL dE imóvEiS

 Mais importante con-
gresso científico de moda 
do Brasil, o 12º Colóquio de 
Moda será realizado este ano 
no Centro Universitário de 
João Pessoa – Unipê e estará, 
ainda, em sua 9ª edição inter-
nacional. O tema geral é a dis-
cussão da Moda em diversos 
campos (em todas as edições). 
Valorizando a diversidade cul-
tural e de conhecimentos, o 
evento tem por objetivo gerar 
e apresentar discussões sobre 
os novos cenários no âmbito 
da Moda. 

Por isso, o Colóquio en-
volverá profissionais, acadê-
micos, pesquisadores e estu-
dantes não somente da área 
de Moda e Design, mas de 
áreas diversas, como Econo-
mia, História ou Sociologia. As 

inscrições já estão abertas e o 
evento ocorrerá entre os dias 
11 e 14 de setembro no Cam-
pus do Unipê, em João Pessoa.  
O 12º Colóquio de Moda está 
dividido em oito eixos temá-
ticos: Design; Cultura; Comu-
nicação; Educação; Figurino; 
Marketing; Processos Produti-
vos; e Sustentabilidade. 

Os interessados no evento 
poderão submeter trabalhos 
científicos ou participar ape-
nas como ouvintes, e as inscri-
ções podem ser realizadas na 
página oficial do evento: colo-
quiomoda.com.br. O valor das 
inscrições varia de acordo com 
a categoria que o participante 
for se inscrever.  As pesquisas 
poderão ser submetidas em: 
Grupos de Trabalho – GTs; Co-
municação Oral; e Pôsteres.

João Pessoa vai sediar 
12º Colóquio de Moda

            ConGRESSo CiEntÍFiCo 
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Fabricantes e lojistas querem faturar R$ 6 milhões 

Gira Calçados 
Dívidas em atraso 
crescem 6,09% 

Crise afeta setor
supermercadista

Venda de consórcios 
tem queda em 2016

Vendas têm redução 
no comércio, diz PMC

FGTS poderá 
investir em Letras 

Além do aumento na quanti-
dade de devedores, também houve alta 
na quantidade de dívidas registradas 
nos cadastros de inadimplentes em 
abril, diz o SPC Brasil e Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
Considerando as quatro analisadas, a 
variação positiva foi de 6,09% na com-
paração com abril de 2016 e de 1,12% 
em relação a março. A abertura do indi-
cador de dívidas em atraso por setor da 
economia revela que o brasileiro tem 
enfrentado dificuldades para pagar até 
contas básicas. 

As vendas dos supermercados 
encolheram 1,7% em março ante fe-
vereiro, principal influência sobre o 
recuo de 0,9% nas vendas do varejo 
no período. Os dados são da Pesquisa 
Mensal de Comércio, divulgada nessa 
quarta-feira, 11, pelo IBGE. “Tem um 
perfil generalizado de queda entre 
as atividades. É um resultado nega-
tivo geral, que não está concentrado 
numa atividade, mas que tem forte 
influência de supermercados. Isso 
reflete não só a perda real da renda, 
que tem impacto direto no consu-
mo no setor supermercadista, mas 
também tem impacto da evolução 
de preços de alimentos, que no mês 
de março, subiu acima da taxa de 
inflação”, justificou Isabella Nunes, 
gerente da Coordenação de Serviços 
e Comércio do IBGE.

A comercialização de novas 
cotas de consórcios, incluindo os con-
tratos para aquisições de imóveis, veí-
culos e serviços em geral, caiu 13,5%, 
no primeiro trimestre deste ano sobre 
igual período do ano passado, se-
gundo balanço divulgado ontem pela 
Associação Brasileira de Administra-
doras de Consórcios (Abac). Foram 
negociadas no período, 508,6 mil no-
vas cotas ante 588 mil entre janeiro e 
março de 2015. Os dados, no entanto, 
mostram que em março ocorreu esta-
bilidade na base de participantes com 
um total de 7,11 milhões de consor-
ciados ante 7,09 milhões em março do 
ano passado.

O volume de vendas no co-
mércio varejista recuou 0,9% de 
fevereiro para março deste ano, 
segundo dados da Pesquisa Men-
sal de Comércio (PMC), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). A queda foi registrada depois 
de uma alta de 1,1% de janeiro para 
fevereiro. As vendas recuaram 5,7% 
na comparação com março de 2015; 
7% no acumulado do ano e 5,8% no 
acumulado de 12 meses.

O Conselho Curador do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) aprovou nessa terça-feira 
(10) o investimento em Letras de 
Crédito Imobiliário (LCI) em opera-
ções habitacionais com recursos do 
FGTS durante reunião no Ministério 
do Trabalho e Emprego em Brasília. 
Em fevereiro deste ano o Conselho 
havia autorizado o investimento 
de R$ 10 bilhões em Certificado de 
Recebíveis Imobiliários (CRI). Agora 
o valor aprovado em fevereiro será 
estendido às operações em LCI. To-
dos os anos, o FGTS compra um título 
a uma taxa 

O setor calçadista, du-
rante a 5ª edição do Gira 
Calçados, que ocorre em 
Campina Grande (região do 
Agreste), iniciou com boas 
perspectivas de negócios, em 
torno de R$ 6 milhões em 
três dias de atividades e du-
rante os meses seguintes ao 
evento. 

Este ano, as novidades 
do Gira Calçados se encon-
tram uma loja conceito e a 
presença de fábricas de com-
ponentes e confecções infan-
tis. A feira é uma das maiores 
do Brasil.

Rodada de negócios, sho-
wroom de produtos, mate-
riais, máquinas e inovações, 
além de oficinas e palestras 
compõem a iniciativa que 
mais tem alavancado negócios 
no Nordeste atual. A Paraíba é 
o terceiro maior produtor de 
calçados do Brasil, conforme 
a Associação Brasileira de Cal-
çados (Abicalçados). Segundo 
os participantes, o evento traz 
esperanças ao setor, que tam-
bém sofre com queda nas ven-
das e fechamento de fábricas 
no Brasil.

O conselheiro do Sebrae 
Paraíba, Alexandre Moura, 
desejou que o Gira Calçados 
rendesse mais negócios do 
que o esperado. “Acredito 
que o evento é mais que ren-
dimentos financeiros, é um 

momento único de contatar 
fabricantes e vendedores. 
Aqui existe uma mostra das 
competências das micro e pe-
quenas empresas da Paraíba. 
Desde quando foi desenha-
do, recebeu defesa imediata. 
Que ele continue crescendo a 
cada ano”, comentou.

Já o gerente do Sebrae 
em Campina Grande, João Al-
berto Miranda, disse que as 
mudanças nos calçados pa-
raibanos são notórias, depois 
da realização das cinco edi-
ções do evento. “Aqui neste 
evento se vende muito, mas 
também os participantes se 
capacitam e aprendem a ser 
competitivos. Espero que, ao 
final desses dias de negócios, 
boas oportunidades sejam 
desvendadas e o setor consi-
ga crescer”, falou.

O vice-presidente da Fe-
deração das Indústrias do Es-
tado da Paraíba (Fiep), Magno 
Rossi, elogiou o movimento 
que o Gira Calçados gera. “É 
um movimento positivo ge-
rado aqui, ao contrário dos 
movimentos atuais do Brasil. 
Que este evento consiga tam-
bém estimular a nova geração 
de empregos do setor. Com o 
passar desse momento difícil 
na economia brasileira, volta-
remos a crescer e o setor dará 
mostras dos investimentos 
feitos”, declarou. 

Com a comemoração da festa de 
São João que se aproxima, a compra 
de milho verde no Mercado Central, 
principal local de venda, no varejo, em 
João Pessoa, já começou a aumentar. Os 
preços permanecem os mesmos do ano 
passado, variando entre R$ 35 e R$ 40 
reais a mão com 52 espigas.

O milho verde é produzido princi-
palmente nos estados de Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Ceará, além do 
Litoral paraibano. Esse ano, segundo 
comerciantes do local, a maioria vem 
do Rio Grande Norte, devido à seca do 
Sertão. Apesar disso, eles acreditam que 
a colheita será suficiente para abastecer 
a mesa dos consumidores.

 “Aqui na nossa região, não teve 
muito milho esse ano, por causa da seca 
e porque  o pessoal plantou mais inha-
me. Mesmo assim, ta vindo bastante 
dos outros estados, principalmente do 
Rio Grande Norte”, disse Everton Soa-
res, comerciante da área há seis anos, 
que ainda afirmou que prefere vender 
a espiga de melhor qualidade, apesar 
da diferença de preço. “Prefiro vender 
produto de qualidade, mesmo sendo 
um pouquinho mais caro, do que ven-
der mais barato e fraquinho.”

 Já José Roberto de Lima, que re-
vende o milho cozido ou mungunzá, 
explica que o melhor dia para comprar 
é quando o milho chega ainda novo. 
“Eu compro duas mãos na segunda, 
duas na quarta e mais duas na sexta, 
nos outros dias o produto já ta fraco, 
muito escolhido, melhor quando ele 
chega novinho, ainda verde”.

Cristiano Rocha, vigilante, disse que 
assim como no ano passado, o preço 
está elevado. “A safra daqui da Paraí-
ba não dá para suprir a necessidade dos 
consumidores da região, então vem de 
fora e o preço fica caro, principalmente 
quando chega perto do São João que, 
no ano passado, a mão chegou a custar 
70 reais. Mas tudo depende da quanti-
dade da oferta e da procura, como está 
vindo bastante, a mão hoje está custan-
do 30, 35 ou 40 reais”, protestou.

A Empresa Paraibana de Abaste-
cimento e Serviços Agrícolas (Empa-
sa) de João Pessoa, Campina Grande 
e Patos, nesse ano, irá comercializar o 
milho verde apenas na semana do São 
João. A assessoria do órgão afirma que 
ainda não tem uma definição de pre-
ço da mão do milho, mas acredita que 
permanecerá o mesmo do ano passa-
do, entre 25 e 35 reais. 

Além disso, a Empasa lembra que, 
durante o período junino, para facilitar 
a comercialização da produção, o ór-
gão libera a taxa de entrada para cami-
nhões, carretas e caminhonetes de pro-
dutores nas centrais de abastecimento. 
O estacionamento para o público em 
geral é gratuito.

 

Comércio de milho verde 
aumenta no Mercado Central

SAFRA DE SÃO JOÃO

Preço da mão de milho vai até  R$ 40 e, em sua maioria, produto vem do Rio Grande do Norte

FOTO: Edson Matos

Adrizzia Silva
Especial para A União

A sede da Empasa, na capital, funciona na 

Avenida Raniere Mazilli, s/nº, bairro Cristo 

Redentor; em Campina Grande, na Rua 

Doutor Vasconcelos, bairro Alto Branco; na 

cidade de Patos, Rua Projetada, 18, bairro 

Jardim Magnólia.

SERVIÇO

Acontece no próximo sá-
bado (14), às 9h, no Centro 
de Educação Empreendedora 
do Sebrae Paraíba, em João 
Pessoa, o workshop “Como 
ser atraente aos olhos dos in-
vestidores”, que vai explicar 
como as startups paraibanas 
podem atrair de forma efeti-
va e eficiente investidores ao 
seus projetos, ampliando e 
aprofundando na prática os 
conhecimentos sobre as mo-
dalidades de investimento.

Dentro do conteúdo 
programado, os participan-
tes vão conhecer as modali-
dades de investimentos dis-
poníveis no Brasil; entender 
a necessidade ou não de in-
vestimento; como encontrar 
o investidor certo para cada 
negócio; como ser atraente 
aos olhos dos investidores; 
quais perguntas do investi-
dor ao empreendedor; como 
fazer um pitch (na prática) 
para o investidor; como fa-
zer uma campanha de Equity 
Crowdfuning eficaz; modelos 
de contratos; como e quando 
fazer novas rodadas de in-
vestimento; comportamento 
e características fundamen-
tais aos negócios; além dos 
cases de sucesso e fracasso.

A gestora do projeto 
StartPB, Danyele Raposo, 
disse que esta é mais uma 
ação do Sebrae Paraíba para 
fortalecer o setor que cada 
vez mais se consolida no Es-
tado. “Sempre atendemos 
empreendedores que estão 
na fase de idealização ou até 
mesmo de operação do seu 
negócio que precisam de in-
formações para acessar algu-
ma forma de investimento. 

Neste workshop estaremos 
de frente com um investi-
dor que vai desmistificar o 
assunto em detalhes, repas-
sando aos empreendedores 
o que devem ficar atentos 
quando falamos em investi-
mento”, destacou.

O workshop é ministra-
do por João Kepler, reconhe-
cido como um dos principais 
nomes da inovação e con-
vergência digital do Brasil. 
O palestrante possui um dos 
currículos mais extensos do 
segmento: especialista em 
e-commerce, marketing, em-
preendedorismo e vendas; 
Investidor Anjo, líder do nú-
cleo Nordeste da @Anjos-
DoBrasil, organização que 
fomenta o investimento em 
empresas iniciantes

O Projeto Start PB aten-
de 40 startups em João Pes-
soa e Campina Grande e vem 
se tornando o principal ter-
mômetro para medir e ga-
rantir a viabilidade desses 
negócios. De acordo com a 
gestora do projeto, Danyele 
Raposo, o programa é o com-
bustível necessário para que 
as ideias se tornem negócios 
eficientes. “Existem várias 
dificuldades relacionadas ao 
modelo de negócio, ao pla-
nejamento e execução, a va-
lidação da ideia no mercado, 
estruturação da ideia no pa-
pel, dificuldade para vender 
a ideia, a construção de um 
protótipo, entre outros. O Se-
brae, através do Projeto Start PB, 
tem desempenhado um pa-
pel de suporte com ações de 
capacitação e mentorias com 
especialistas em negócios de 
startups”, apontou. 

Workshop ajuda startups 
a atrair investidor em JP

VIABILIDADE DOS NEGÓCIOS

Depois de fazer a entrega 
de matrizes e reprodutores 
de caprinos de alta linhagem 
genética em dois dos cinco 
Projetos Ecoprodutivos, o 
Governo do Estado, por meio 
da Gestão Unificada Emepa/
Interpa/Emater (GU), vincu-
lada à Secretaria de Desenvol-
vimento da Agropecuária e da 
Pesca (Sedap), repassou mais 
13 animais para as famílias 
residentes nas comunidades 
de Oziel Pereira, no municí-
pio de Remígio, Quilombola 
Bonfim, em Areia, e Alagamar, 
em Salgado de São Félix. Os 
animais repassados trazem a 
marca da genética da Emepa, 

reconhecida em todo o País 
pelo padrão de qualidade das 
matrizes e reprodutores pes-
quisados. A proposta é oti-
mizar o sistema de produção 
animal na comunidade e, as-
sim, contribuir para o melho-
ramento do rebanho.

Conforme o cronograma 
de repasse dos animais, que 
aconteceu na terça-feira (10) 
em Oziel Pereira, foram um 
macho e duas fêmeas da raça 
Dorper, e mais um macho e 
uma fêmea Boer. No Quilom-
bola Bonfim, foram um ma-
cho e duas fêmeas Dorper, e 
um reprodutor Dorper, e já 
para Alagamar, foram um ma-

cho e duas fêmeas Dorper e 
mais um macho e uma fêmea 
Dorper. Na semana passada, 
também foram contemplados 
os agricultores integrantes 
dos Projetos Ecoprodutivos 
do Quilombola Pitombeira, 
no município de Várzea e de 
Bartolomeu I, em Bonito de 
Santa Fé, no Sertão, também 
com animais com a qualidade 
da genética Emepa-PB, sendo 
oito reprodutores das raças 
Boer (dois), Savanna (dois) e 
Dorper (quatro). O presidente 
da Gestão Unificada, Nivaldo 
Magalhães, lembrou que o 
projeto estimula a potencia-
lidade dos produtores.

Agricultores recebem matriz e 
reprodutor de caprinos do Estado

ESTÍMULO À PECUÁRIA



Empresárias Derlândia Nunes 
e Carmelita Chang, design 
gráfico Fernando Maradona, 
executivo Paulo Nepomu-
ceno, engenheiro José Mota 
Victor, Sra. Marisa Arruda, 
médico Fábio Kenedy Al-
meida Trigueiro, professora 
Janete Lins de Azevedo, 
publicitário Sérgio Sombra.
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Roberta
FESTA para 

Roberta Aquino não 
poderia ser diferente 
e assim foi o maior 
sucesso de público no 
almoço desta última 
terça-feira no res-
taurante Adega do 
Alfredo.

Considerada a 
promoter número 
um da sociedade, 92 
amigas foram abraçar 
Roberta e festejar 
a vida, onde todas 
passaram bons mo-
mentos de alegria e 
descontração, cara-
cterísticas marcantes 
da aniversariante.

Nádia, Amália Porto e Germana Targino vieram de Natal para prestigiar Roberto Aquino

“Aqueles que abrem mão da 
liberdade essencial por um 
pouco de segurança tem-
porária não merecem nem 
liberdade nem segurança”

“A vida é uma aventura 
audaciosa, ou não é nada. A 
segurança é geralmente uma 
surperstição. Ela não existe 
na natureza”

BENJAMIN FRANKLIN HELEN KELLER

    Comemora-se hoje o Dia Internacional da Enfermagem e para marcar a data o 
Hospital Municipal e Maternidade Padre Alfredo Barbosa, em  Cabedelo, está promovendo o 
I Simpósio de Enfermagem, reunindo cerca de 70 profissionais daquela unidade de saúde.

Roziane Coelho, que com esta colunista organizou o aniversário de 
Roberta Aquino, com a amiga Tereza Neuman Vaz

Simpósio

A festejada Roberta com a nora Raissa Lacerda, o filho Roberto Aquino e o neto Betinho Lacerda Aquino

Walmirinha Queiroga, Marilene Sá, Selda Falcone, Elcir Aguiar e Roberta Aquino

Cronista do Boato
O ROTARY Clube João Pessoa - Tambaú, Waldemar 

Rolim e família convidando para relançamento do livro “O 
Cronista do Boato”, de autoria do saudoso médico Fran-
cisco Valiomar Rolim.

Natural de Cajazeiras, Valiomar escreveu muitas crôni-
cas na imprensa paraibana que estão reunidas neste livro, 
onde conta “causos” sobre o cotidiano daquela cidade 
com seus personagens. O lançamento será às 18h30 na 
Fundação Casa de José Américo.

   A galeria de arte da Usina Cultural Energisa abre hoje exposição com artistas sele-
cionados pelo Edital de Ocupação da Galeria para 2016/2017. A mostra, que fica em cartaz 
até o dia 12 de junho traz pinturas e fotografias de Carlos Silva, Potira Maia e Vanessa Cardoso.

    A Unimed JP está inscrevendo gratuitamente para uma nova turma do Grupo de 
Educação em Saúde Mãe e Bebê, voltada para as clientes grávidas. Os encontros vão acontecer 
nos dias 24 a 31 deste mês, das 18h às 21h30 no Espaço Viver Melhor daquela cooperativa.

O COORDENADOR 
acadêmico de Formação 
Inicial e Continuada de 
Magistrados na ESMA, 
desembargador Saulo 
Benevides, participou 
do Simpósio de 
Infraestrutura: 
perspectivas globais, 
concorrência e regu-
lação”, realizado em 
Brasília.

Na ocasião, ele 
presidiu a mesa dos 
trabalhos e elogiou a 
conferência de encerra-
mento do evento feita 
pelo ministro Gilmar 
Mendes.

Conselheiros tutelares
O GOVERNO do Estado, através da Secretaria do 

Desenvolvimento Humano, publicou esta semana no 
Diário Oficial o Edital de Processo Seletivo Simplificado 
para contratação temporária de profissionais para a 
formação de conselheiros tutelares e de direito.

Ao todo estão sendo ofertadas 37 vagas entre 
ministrantes, supervisores pedagógicos e tutores para 
atuarem no curso de Formação para Conselheiros Tute-
lares e Conselhos de Direitos de Crianças e Adolescentes 
do Estado da Paraíba.

   A Funesc, através da Escola Livre de Circo “Djalma Buranhêm” abriu inscrições 
para o curso “Vivência de Palhaço”, a ser ministrado pelo artista Dadá Venceslau. Os 
interessados podem se inscrever até o próximo dia 31 e o investimento é de R$  40 
mensais.

Música erudita
A ORQUESTRA Sinfônica da Paraíba se apresenta hoje, às 20h30 na Sala Maes-

tro José Siqueira, no Espaço Cultural José Lins do Rego, sob a regência do maestro 
titular Luiz Carlos Durier e solo do violinista André Araújo de Souza. Já às 9h a OSPB 
fará uma apresentação para os pacientes do Complexo Juliano Moreira.

Leilão

A JUSTIÇA Federal 
na Paraíba promoveu, 
na última terça-feira, 
o primeiro leilão judicial 
unificado do ano, com 
bens relativos a pro-
cessos que tramitam 
nas Varas Federais 
de João Pessoa, Sou-
sa, Campina Grande, 
Monteiro, Guarabira e 
Patos.

No próximo dia 
24 haverá outro leilão 
para peças de roupas, 
imóveis, automóveis, 
entre outros objetos.

Pilotagem segura
O DETRAN/PB  vai promover no próximo dia 28, o I 

Seminário de Pilotagem Segura, dirigido a condutores de 
motocicletas abaixo de 300 cilindradas.

O evento será no Centro de Educação da Polícia 
Militar da Paraíba, em Mangabeira, e as inscrições para 
participar podem ser feitas no endereço www.detran.
pb.gov.br.

FOTO: Arquivo

A aniversariante de hoje, Derlânia Nunes com amiga Roberta Ataíde
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Luana Lira treina no 
DF para última seletiva 
visando Olimpíadas

açãO cOntra a raPOsa

TJD adia julgamento do Treze
Juíza pediu vistas do 
processo quando já estava 5 
a 0 em favor do campinense

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12 de maio de 2016

A demora na so-
lução para a continui-
dade do Campeonato 
Paraibano e a bata-
lha judicial do Treze, 
que não se conforma 
com a derrota den-
tro de campo e quer 
uma vaga nas semifi-
nais pelo tapetão, co-
meçam a preocupar 
alguns jogadores do 
Campinense, sobre-
tudo aqueles cujos 
contratos estão ter-
minando com a Rapo-
sa, e já têm propostas 
de outros clubes para 
disputar o Campeo-
nato Brasileiro. O 
maior exemplo desta 
preocupação é o ata-
cante Rodrigão, arti-
lheiro do Brasil. Com 
um pré-contrato as-
sinado com o Santos, 
o atacante se mostra 
muito incomodado 
com a situação.

“A gente fica 
acompanhando esta 
briga toda na Justi-
ça, e ficamos parados 
sem jogar. Eu preciso 
jogar. Tinha prometi-
do ao Santos que iria 
me apresentar, logo 

após o final do Cam-
peonato Paraibano. 
Mas com esta demo-
ra, tenho que conver-
sar com a diretoria 
dos dois clubes, para 
achar uma solução. 
Não posso me pre-
judicar, e ao mesmo 
tempo, quero ajudar 
o Campinense a ser 
campeão paraibano. 
Quero sair daqui com 
o título”, afirmou o 
atleta, mostrando 
muita preocupação 
com a indefinição.

Enquanto a ques-
tão se resolve nos 
tribunais, o time do 
Campinense segue 
treinando para uma 
possível semifinal 
contra o CSP. O téc-
nico Diá já pediu aos 
jogadores que esque-
çam os assuntos ex-
tra-campo e foquem 
apenas na reta fi-
nal do campeonato. 
“Não compete a nós 
resolvermos isto. A 
diretoria e a assesso-
ria jurídica do clube 
estão cuidando deste 
assunto”, disse o trei-
nador. (IM)

Artilheiro do Brasil se diz 
prejudicado com brigas

rODrIGãO

Em reunião da Liga 
do Nordeste esta semana, 
no Recife, o presidente da 
entidade, Alexi Portela, 
prometeu fazer a vontade 
dos clubes, e não se opor 
a uma eventual mudança 
na fórmula de disputa do 
campeonato. Os grandes da 
região planejam deixar de 
disputar os estaduais para 
se dedicar apenas à Copa 
do Nordeste no primeiro 
semestre. A mudança en-
traria em vigor a partir de 
2018.

A princípio, o encon-
tro na capital pernambu-
cana tinha como objetivo 
conversar sobre a última 
edição do campeonato, lo-
gística e outros detalhes. O 
movimento pelo novo Nor-
destão também foi coloca-
do em pauta. Foi combina-
do que se aguardará o fim 
do Campeonato Paraibano 
e, assim, a definição de 
todos os participantes de 
2017 para que os membros 
da liga voltem a se reunir 
ao lado dos demais funda-
dores para discutir o futu-
ro formato da competição.

O Esporte Interativo, 
detentor dos direitos de 
transmissão, citou aos car-
tolas um exemplo para su-
gerir um possível inchaço 
do Nordestão: foram mais 
de cinco jogos em 2016 

com menos de mil pagan-
tes. Foram registradas 
neste ano a pior média de 
público e ainda bilheteria 
desde que o campeonato 
voltou ao calendário oficial 
da CBF, em 2013.

Representantes de ti-
mes como River-PI se mos-
traram inicialmente preo-
cupados com a possível 
mudança e ressaltaram que 
deveriam ser mantidos cri-
térios justos para a classifi-
cação. Foram rebatidos com 
o argumento de que não é 
correto no atual modelo o 
Campinense ser campeão 
em 2013 e ficar de fora em 
2014, por exemplo.

Entre as mudanças pro-
postas para a Copa do Nor-
deste, estão as seguintes: a 
redução de 20 para 12 par-
ticipantes no Nordestão; a 
disputa de turno único em 
pontos corridos para definir 
semifinalistas; o ranking da 
CBF na primeira temporada 
como critério para escolha 
de participantes; a criação 
da Série B do regional, que, 
a princípio, seria subsidia-
da com receita da Série A, 
teria como fórmula o ma-
ta-mata e seria formada a 
partir da classificação dos 
estaduais; e o adeus dos 
membros da Primeira Di-
visão aos seus respectivos 
campeonatos locais.

Clubes não querem 
mais jogar estaduais

cOPa DO nOrDEstE

Sem patrocínios de peso, e sem 
a ajuda da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, como no passado, o Bo-
tafogo fará uma reformulação no 
elenco para disputar o Campeonato 
Brasileiro da Série C. A informação 
foi dada ontem pelo presidente do 
clube, Guilherme Novinho, direto 
do Piauí, onde foi acompanhar a 
estreia do Belo na segunda fase da 
Copa do Brasil, contra o River. 

Segundo Novinho, os contra-
tos dos atletas que hoje compõem 
o elenco do Botafogo se encerram 
neste mês, e há uma cláusula que 
podem ser renovados, em seguida, 
para as disputas da Série C. Neste 
caso, só permanecerão no clube, 
aqueles que tiverem interesse em 
ficar, e o clube também tenha in-
teresse no atleta. 

“Sem patrocínio e diante de 
uma crise desta, o clube terá de en-
xugar o elenco. Hoje o Botafogo 
tem 32 atletas fora os da base. É um 
número muito alto de jogadores, e 
teremos de diminuir a folha salarial. 
Vamos ter que correr um risco de 
investir em jogadores jovens, e de 
grande talento, porque não dispo-
mos de verbas para trazer medalhões 
caros. Teremos de dispensar mais do 
que contratar, mas faremos isto com 
calma, dentro das necessidades téc-
nicas do clube”, disse o presidente. 

Botafogo vai reformular elenco
Para a sÉrIE c

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Sobre quando terá início a reformu-
lação do elenco, o presidente disse 
que ainda não sabe, porque tudo 
está na dependência da definição do 
Campeonato Paraibano. “Se o cam-
peonato reiniciar logo, levaremos 
mais tempo para fazer esta reformu-
lação. Caso não haja uma solução a 
curto prazo, teremos de arriscar, e já 
começar a fazer as mudanças agora. 
O perigo é que se perdermos muitos 
atletas em condições de participar 
do Paraibano, poderemos ficar bem 
mais fracos para a disputa final. Os 
que serão contratados não poderão 

participar do Paraibano, apenas da 
Série C”, explicou Novinho.

Uma das saídas do clube, se-
gundo o seu presidente, é apostar 
em parcerias com grandes clubes 
brasileiros, que dispõem de grandes 
atletas, e que no momento não es-
tão nos planos dos técnicos atuais. 
“Um exemplo de como isto pode 
dar certo é o meia Pedro Castro, 
que foi cedido ao Botafogo pelo 
Santos. Estamos trabalhando neste 
sentido e vamos identificar outras 
grandes promessas para fazer parte 
da equipe”, finalizou Novinho.

Contratos dos atletas que compõem o elenco do Botafogo se encerram neste mês

FOtOs: Divulgação
O Pleno do Tribunal de 

Justiça Desportiva (TJD-PB) 
transferiu para amanhã, 
às 18h30, o julgamento do 
mérito do mandado de ga-
rantia impetrado pelo Tre-
ze, que pede o afastamento 
do Campinense e a vaga nas 
semifinais do Campeonato 
Paraibano para enfrentar 
o Centro Sportivo Parai-
bano (CSP). O julgamento 
começou ontem, em sessão 
extraordinária com discur-
sões, polêmicas e surpre-
sas para todos que estavam 
presentes. A novidade foi a 
decisão da auditora Graça 
Almeida, que pediu vistas 
no processo do Galo da Bor-
borema para avaliar com 
mais profunidade o caso. 
Anteriormente o placar es-
tava 5 a 0 em favor do Cam-
pinense, com possibilida-
de de encerrar o caso para 
marcar uma nova data para 
o primeiro jogo entre a Ra-
posa e o Tigre. 

A alegação do Alvinegro 
serrano é que o rival estaria 
sem as certidões de quita-
ções tributárias, o que seria 
proibido e passível de elimi-
nação das competições de 
acordo com o que estabelece 
a legislação do Profut. Dian-
te da situação o presidente 

do TJD, Lionaldo Santos, re-
solveu realizar outra sessão 
para buscar uma definição 
para o caso. Ao final da ses-
são a auditora Graça Almei-
da, ressaltou que a opção foi 
para se aprofundar no caso 
com mais consistência para 
que não ocorra erros judi-
ciais na sua decisão. Segun-
do ela, não tem intenção de 
prejudicar nenhum clube de 
Campina Grande, mas votar 
pelo que estiver correto. 

“Tenho direito de pedir 
vistas no processo para não 
cometer equívoco. Não que-
ro atrapalhar nada, apenas 
avaliar a ação do Treze”, dis-
se. O presidente do TJD-PB, 
Lionaldo Santos, comentou 
que todos que compõem o 
tribunal têm o direito de di-
vergir de forma democrática. 
“Temos que respeitar a deci-
são da colega que vai analisar 
melhor o processo. Infeliz-
mente quando pensávamos 
que o caso seria definido ti-
vemos que adiar a decisão”, 
observou. Antes de iniciar a 
sessão o presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça Des-
portiva (STJD), Caio César 
Rocha, tomou outra decisão 
sobre o problema. Ele frisou 
que a decisão do STJD, que 
pediu a suspensão do jogo, 
vale apenas até que o Pleno 
do TJD-PB resolva a questão. 
A “novela” ainda pode demo-
rar, já que o clube que perder 
pode recorrer ao STJD. É o 
que afirma os dirigentes do 
Treze que vão até as últimas 
para conseguir o objetivo.
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CBAt convoca os primeiros 
atletas para as Olimpíadas
Foram três maratonistas 
e mais três atletas dos 
50 km já garantidos

A Confederação Brasileira 
de Atletismo (CBAt) convocou 
ontem os primeiros represen-
tantes do País para os Jogos 
Olímpicos Rio 2016. São os seis 
maratonistas - três homens e 
três mulheres - e os três atletas 
dos 50 km marcha. O prazo de 
obtenção dos índices nas duas 
especialidades terminou no 
último domingo e a partir de 
agora eles devem se concentrar 
para a principal competição 
da temporada, marcada para 
agosto.

Nada menos do que 20 
maratonistas - 13 no mascu-
lino e 7 no feminino - conse-
guiram as marcas mínimas de 
2h19m00 exigida para os ho-
mens e de 2h45m00 para as 
mulheres, um recorde no atle-
tismo brasileiro. Só os três pri-
meiros colocados no ranking 
nacional foram convocados, já 
que este é o limite de represen-
tantes por País em cada prova.

Na maratona masculina, 
foram chamados Marilson Go-
mes dos Santos, com a marca 
de 2h11m00, obtida em Ham-
burgo, na Alemanha, em 26 de 
abril de 2015; Paulo Roberto de 
Almeida Paula, com 2h11m02, 
em Fukuoka, no Japão, em 6 de 
dezembro de 2015 e Solonei 
Rocha da Silva, com 2h13m15, 
em Milão, na Itália, em 12 de 
abril do ano passado.

No feminino, Adriana Apa-
recida da Silva fez o melhor tem-
po no ranking, com 2h31m23, 
alcançado em Hamburgo, na 
Alemanha, no dia 17 de abril 
passado, seguida de Marily 

dos Santos, com 2h37m25, em 
Sevilha, na Espanha, em 22 de 
fevereiro de 2015, e de Graciete 
Moreira Carneiro Santana, com 
2h38m33, também em Sevilha, 
mas em 21 de fevereiro deste 
ano.

Nos 50 km marcha, três 
atletas conseguiram a marca 
mínima de 4h06m00: Jonathan 
Riekmann, com 3h55m26, em 
Dudince, na Eslováquia, em 
19 de março passado; Mário 
José dos Santos Junior, com 
3h55m36, também em Dudin-
ce, em 21 de março de 2015, 
e Caio Bonfim, com 4h01m42, 
em Santee, nos Estados Unidos, 
em 22 de novembro do ano 
passado.

Nas duas especialidades, 
segundo os critérios de convo-
cação fixado pela CBAt o prazo 
para a obtenção de índice co-
meçou no dia 1º de janeiro de 
2015. Nas demais provas do 
calendário olímpico, as marcas 
mínimas começaram a ser re-
conhecidas no dia 1º de maio 
de 2015 e prosseguem até pró-
ximo dia 3 de julho, quando 
termina o Troféu Brasil Caixa 
de Atletismo, em São Bernardo 
do Campo (SP).

Corredores 2016
A terceira etapa do 

Ranking CBAt de Corredores 
2016 será disputada no pró-
ximo sábado, a partir das 19h, 
com largada e chegada no Par-
que do Sabiá, em Uberlândia, 
em Minas Gerais. Será a pri-
meira das 12 provas do ano do 
Circuito de Corridas Caixa. A 
competição terá competições 
de 5 e 10 km, mas somente a 
última, que recebeu o Permit 
CBAt, contará pontos para o 
ranking.

Presidente Dilma 
sanciona lei que 
estabelece regras 
para Rio 2016

A presidente Dilma 
Rousseff sancionou a lei 
que estabelece regras e 
detalha medidas sobre in-
gressos e segurança, entre 
outros itens, para a reali-
zação dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016, em agosto, in-
formou o Diário Oficial da 
União de ontem.

Entre outros pontos, a 
lei estabelece que estudan-
tes brasileiros têm 50 por 
cento de desconto nos in-
gressos para as categorias 
de menor preço, e idosos 
acima de 60 anos e pessoas 
com deficiências que mo-
ram no Brasil têm desconto 
de 50 por cento em ingres-
sos para todas as categorias.

O projeto também es-
tabelece medidas para a 
segurança do público, im-
pedindo manifestações de 
racismo, xenofobia e dis-
criminação, e cria proteção 
para direitos de marcas e 
símbolos e regula condi-
ções de acesso a locais ofi-
ciais.

A publicação da lei da 
Olimpíada acontece no dia 
em que Dilma passou pela 
votação da admissibilida-
de do processo de impea-
chment no Senado, onde 
os parlamentares votaram 
pelo seu afastamento da 
Presidência.

A menos de três me-
ses dos Jogos Olímpicos, 
faltam poucas definições 
sobre os atletas que de-
fenderão o Brasil em casa, 
no Rio de Janeiro, em 
agosto. Pela primeira vez 
na história, a ginástica ar-
tística masculina do País 
conseguiu classificar uma 
equipe completa para dis-
putar o maior evento es-
portivo do mundo. Serão 
cinco ginastas titulares 
mais um reserva e, agora, 
chegou a hora de a comis-
são técnica definir quem 
vai levar. Duas competi-
ções internacionais e qua-
tro avaliações nacionais 
ajudarão na escolha, a 
primeira delas hoje, a par-
tir das 14h, no Centro de 
Treinamento Time Brasil, 
na Barra (RJ).

São 12 atletas que 
brigam pelas seis vagas 
na Seleção Brasileira: Ar-
thur Zanetti, Diego Hypo-
lito, Sérgio Sasaki, Petrix 
Barbosa, Caio Souza, Pé-
ricles da Silva, Ângelo As-
sumpção, Felipe Arakawa, 
Henrique Medina, Lucas 
Bitencourt, Francisco 
Barreto e Arthur Nory. 
No Campeonato Mundial 
do ano passado, em que 
o Brasil ficou em oita-
vo (com nota 259.577) e 
conquistou a vaga para 
a Olimpíada, a equipe foi 
formada por Arthur Nory, 

Arthur Zanetti, Caio, Die-
go, Francisco, Lucas e Pé-
ricles.

Depois da primeira 
avaliação, hoje, haverá 
mais três: no sábado (dia 
14), a partir das 8h, e duas 
em junho, nos dias 16 e 
18. Em todas, a banca de 
arbitragem será compos-
ta por um ou dois árbitros 
internacionais. Além dos 
quatro testes, as etapas de 
Copa do Mundo também 
ajudarão na definição dos 
nomes. Já foram dispu-
tadas quatro - Glasgow/
Escócia, Doha/Catar, Cot-
tbus/Alemanha e Osijek/
Croácia - e faltam duas, 
em São Paulo (20 a 22 de 
maio) e em Portugal (23 a 
26 de junho).

“Nem todos os atle-
tas disputarão necessa-
riamente duas etapas de 
Copa do Mundo. Então, 
desse total de seis ava-
liações, vamos usar as 
quatro melhores notas 
de cada um, entre Copa 
do Mundo e avaliações, e 
descartaram as duas pio-
res. Na média das quatro, 
quem chegar mais próxi-
mo das metas estabeleci-
das fica com a vaga. Até 
o final de junho, a equipe 
estará definida”, explicou 
Fernando Lopes Carvalho, 
um dos técnicos da Sele-
ção Brasileira de Ginásti-
ca Artística Masculina.

12 ginastas brigam por 
seis vagas olímpicas

ARTÍSTICA

Seleção de BMX soma pontos para Jogos
A Seleção Brasileira de 

BMX formada por Anderson 
Ezequiel, Renato Rezende, 
Bianca Quinalha e Priscila Car-
naval encerrou a participação 
na etapa de Papendal da Copa 
do Mundo de BMX Supercross, 
na Holanda, somando pontos 
importantíssimos para o País 
no ranking que leva aos Jogos 
Olímpicos Rio 2016. 

 Em seu primeiro com-
promisso oficial com a sele-
ção logo após se recuperar 
de uma fratura na clavícula, 

Renato Rezende mostrou 
que está pronto para ir mais 
longe e chegou até as semi-
finais da elite men, que teve 
Maris Strombergs, da Letô-
nia, como grande campeão. 
Bianca Quinalha e Priscila 
Carnaval fizeram uma boa 
corrida, mas a disputa foi 
muito equilibrada e acaba-
ram ficando nas quartas de 
final. O título da etapa na eli-
te women foi para a holande-
sa Laura Smulders. 

Quem não teve um bom 

dia foi Anderson Ezequiel, 
que acabou sofrendo uma 
queda na disputa das oitavas 
de final e saiu da pista com 
uma suspeita de fratura na 
mão esquerda. O brasileiro 
chegou a completar sua ba-
teria e logo após a corrida 
recebeu os primeiros socor-
ros e foi encaminhado para 
o hospital para realizar uma 
avaliação mais detalhada e 
definir exatamente a gravi-
dade da lesão. 

“O saldo foi bem positi-

vo, todos somaram pontos 
no ranking mundial para o 
Brasil e isso é o mais impor-
tante. Estamos na reta final 
da classificação para os Jogos 
e cada ponto pode ser deci-
sivo na briga por uma vaga. 
Agora é focar no próximo 
desafio que será o Campeo-
nato Mundial em Medellín, 
na Colômbia, que promete 
ser um dos eventos mais di-
fíceis da temporada”, avaliou 
Guilherme Pussieldi, técnico 
da seleção.

COPA DO MUNDO

O evento ocorreu 
recentemente 
na Holanda, onde 
brasileiros se 
deram bem

Marilson dos Santos, melhor brasileiro ranqueado, está confirmado nos Jogos Olímpicos do Rio

FotoS: Divulgação



Flu decide sorte com Ferroviária
COPA DO BRASIL

Equipe carioca tem a 
vantagem do empate, mas 
jogadores querem vencer

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12 de maio de 2016

Após empate por 3 a 3 no jogo de ida, 
o Fluminense-RJ recebe às 21h30 de hoje, 
no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta 
Redonda (RJ), a Ferroviária –SP pelo duelo 
de volta da segunda fase da Copa do Brasil. 
Apesar de ter a vantagem do empate por 0 
a 0, 1 a 1 ou 2 a 2, já que os tentos anotados 
como visitante valem para critério de de-
sempate, o Tricolor não cogita a possibili-
dade de entrar em campo confiando nessa 
vantagem. A ordem é atacar os paulistas 
desde o começo, como se a vitória fosse o 
único resultado interessante.

 “Não podemos pensar em ter uma 
postura mais defensiva ou medo de ar-
riscar, porque vamos jogar em casa e não 
podemos dar chance para o azar, conforme 
aconteceu no primeiro jogo. O Fluminense 
vai precisar jogar com o objetivo de se im-
por desde o começo, como se realmente a 
vitória fosse o único resultado interessante 
na competição. Respeitamos o adversário, 
mas vamos ter esse pensamento na quinta-
feira”, disse o meia Gustavo Scarpa.

Mesmo pensamento tem o goleiro Die-
go Cavalieri. “Não temos como pensar em 
vantagem de empate jogando em casa e em 
uma competição eliminatória, onde qual-
quer erro pode ser fatal e custar boa par-
te de um planejamento, já que a Copa do 
Brasil é uma competição muito importante 
para o Fluminense, principalmente porque 
pode nos recolocar na Copa Libertadores, 
uma prioridade nas Laranjeiras. Respeita-
mos a Ferroviária, mas vamos procurar nos 
impor”, afirmou o arqueiro.

Na visão do lateral direito Wellington 
Silva, a Ferroviária mostrou no primeiro jogo 
que pode explorar um erro do Fluminense, 
caso o time realmente entre em campo com 
a ideia de segurar o resultado. “No primeiro 
jogo, no interior de São Paulo, a Ferroviária 
mostrou ser um time muito perigoso e, por 
isso mesmo, não podemos jogar achando que 
temos a partida sob controle, pois a qualquer 
momento ela pode acabar saindo desse con-
trole. Temos que procurar nos impor porque 
vamos jogar em casa e não queremos ficar 
passando sufoco. Atuar pensando em empa-
te é um passo que se dá para perder, e não 
passa na cabeça de nenhum jogador do Flu-
minense ser eliminado neste momento da 
Copa do Brasil. Queremos chegar às fases de-
cisivas dessa competição e brigar pelo título”, 
analisou o lateral.

Juninho Paulista e Rogério 
Ceni serão os auxiliares pontuais do 
técnico Dunga na Seleção Brasileira 
durante toda a fase de preparação 
e a Copa América Centenário, que 
será realizada nos Estados Unidos. 
O ex-meia ficará até o amistoso con-
tra o Panamá, no dia 29, em Denver, 
e o goleiro aposentado no último 
mês de dezembro ficará durante 
toda a competição, que será dispu-
tada nos Estados Unidos. Ambos fo-
ram pentacampeões em 2002.

Atualmente, Juninho atua 

como gestor do Ituano, time do in-
terior paulista, que foi campeão es-
tadual em 2014. São mais de cinco 
anos à frente do futebol da equipe. 

“É um sentimento diferente 
agora, porque não jogamos mais. 
Mesmo assim passa um filme por 
tudo que vivemos lá. O ambiente 
da seleção é sempre muito positi-
vo. É o ápice para qualquer profis-
sional. Atleta ou comissão técnica. 
Espero poder ajudar o máximo ao 
Gilmar e o Dunga”, disse Juninho. 

O ambiente da seleção é sem-

pre muito positivo. É o ápice para 
qualquer profissional”

Essa “função” foi criada de-
pois da última Copa do Mundo. Um 
ex-jogador da seleção, na maioria 
das vezes um campeão mundial, 
é anexado em cada convocação 
para transmitir suas experiências 
ao grupo. Mauro Silva, Edu, Oscar 
Bernardi, Jairzinho, Edmílson, Ca-
reca, Clodoaldo e Lúcio já partici-
param.

“Nunca passei por esta expe-
riência de auxiliar técnico. O Gil-

mar me convidou uma outra vez, 
mas por causa dos jogos do Itua-
no não pude atender. Desde que 
o Dunga reassumiu a seleção, eles 
têm convidado atletas que foram 
campeões do Mundo para exercer 
esta função”, analisa o ex-jogador 
de São Paulo, Palmeiras, Vasco e 
Ituano.

A delegação brasileira vai se 
apresentar a partir do dia 22 des-
te mês em Los Angeles. No dia 29, 
disputará um amistoso contra o 
Panamá, em Denver.

Juninho e Ceni serão auxiliares de Dunga
SELEÇÃO BRASILEIRA

O Botafogo-RJ faz às 19h15 de hoje, 
no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro 
(BA), seu jogo pela Copa do Brasil, em 
sua segunda fase, diante do Juazeiren-
se. É certo, porém, que o time terá al-
gumas novidades e será bem diferente 
daquele que no domingo passado em-
patou por 1 a 1 com o Vasco e ficou em 
segundo lugar no Campeonato Carioca.

A principal novidade será na late-
ral esquerda, onde Victor Luis, que teve 
passagem apagada pelo Palmeiras e foi 
contratado no mês passado, vai estrear. 
Ele ocupará a vaga de Diogo Barbosa, 
vetado por conta de dores na região do 
quadril. Também não vão viajar com a 
delegação o zagueiro argentino Joel 
Carli, com dores na perna direita, e o 
volante Aírton, que se recupera de le-
são no tornozelo esquerdo. Ambos es-
tão sendo preparados para a estreia no 
Campeonato Brasileiro, prevista para o 
próximo domingo, às 11h (de Brasília), 
contra o São Paulo no Estádio Raulino 
de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Ou-
tros dois desfalques, esses por suspen-
são, são o volante Bruno Silva, que foi 

Botafogo enfrenta o Juazeirense-BA
SEGUNDA FASE

expulso no empate por 1 a 1 com o Co-
ruripe-AL na primeira fase, e o atacante 
Ribamar, punido pela CBF por uma ex-
pulsão quando defendia a Seleção Bra-
sileira de Juniores.

Sem Carli, a zaga deverá ter Renan 
Fonseca e Emerson Silva, uma vez que 
Emerson Santos segue no Departamen-
to Médico com dores na coxa direita. 
No meio de campo, Rodrigo Lindoso e 

Fernandes deverão formar a dupla de 
volantes, enquanto que no ataque o 
mais cotado para começar entre os titu-
lares é Luis Henrique.

Dos reforços contratados, além de 
Victor Luis, viajaram com a delegação o 
meia Marquinho e o atacante Giovani 
Maranhão, que se destacaram por Ma-
caé e Madureira, respectivamente, no 
Campeonato Carioca. 

No primeiro jogo, em São Paulo, as duas equipes ficaram no empate de 3 a 3, em jogo onde a equipe do Fluminense não esteve muito bem em campo e hoje promete superar o seu adversário

Furioso devido a perda do título carioca para o Vasco, o Botafogo não quer voltar a decepcionar

FotoS: Divulgação
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Inscrições abertas para Duathlon Pessoense
A Federação Paraibana 

de Triathlon continua com 
inscrições abertas para o I 
Duathlon Pessoense 2016, 
que ocorrerá no dia 29 deste 
mês, em frente ao Centro de 
Convenções, na orla maríti-
ma da capital. A prova será 
disputada nas categorias Eli-
te de 20 a 29 anos, 30 a 39 

anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 
anos e acima de 60 anos no 
masculino e feminino, além 
de revezamento.

O presidente da fe-
deração, Márcio Miranda 
Córdula disse ontem que 
o primeiro lote de 100 ins-
critos, as inscrições terão 
preços promocionais de 

R$ 100,00, demais serão 
reajustadas. Segundo ele, 
a competição terá apenas 
corrida e ciclismo e se pro-
cederá da seguinte progra-
mação: 3,5km iniciais de 
corrida, 22km de ciclismo 
e mais 3,5km de corrida.

A promoção é do Clu-
be Esportivo Chatô Bike de  

Ciclismo, com apoio da Fe-
deração Paraibana de Tria-
thlon. Os kits dos atletas, 
porém, serão entregues um 
dia antes a realização das 
disputas, no horário das 
13h às 18h, na Oficina Cha-
tô Bike, situada na Avenida 
Cabo Branco, no mesmo pré-
dio do Tartaruga´s Burguer.

DISPUTA NO DIA 29

A Paraíba está sendo 
representada no Campeona-
to Mundial de Vôlei de Praia 
Sub-21, que começou ontem 
na cidade de Lucerna, na Suí-
ça. Entre as quatro duplas que 
representam o País, na com-
petição, duas delas tem atletas 
de João Pessoa. No masculino, 
George faz dupla com o para-
naense Lanci. Já no feminino, 
Andressa joga ao lado de Victó-
ria, do Mato Grosso do Sul. As 
outras duplas brasileiras são 
Matheus Maia/Adrielson (RJ/
PR), no masculino e Duda/Ana 
Patrícia (SE/MG) no feminino.

O Brasil é o maior ven-
cedor dos Campeonatos 
Mundiais Sub-21. As duplas 
brasileiras, apesar de jovens, 
chegam com bagagem e expe-
riência, inclusive de etapas do 
Circuito Mundial adulto. Duda 
e Ana Patrícia são as atuais 

campeãs dos Jogos Olímpicos 
da Juventude. A paraibana 
Andressa é campeã mundial 
Sub-19, justamente ao lado de 
Duda. Arthur Lanci e o pesso-
ense George também vence-
ram juntos a última edição do 
Sub-19, em 2014. Experiên-
cia que será fundamental em 
busca de medalhas.

As duplas brasileiras 
começaram em fases dis-
tintas do Mundial Sub-21. 
Andressa/Victoria (PB/MS) 
e Matheus Maia/Adrielson 
(RJ/PR) participaram ontem 
do qualificatório. Já Duda/
Ana Patrícia (SE/MG) e Ar-
thur Lanci/George (PR/PB) 
começam hoje direto na pri-
meira fase de grupos.

Os times femininos são 
acompanhados pela técni-
ca Cida Lisboa e o masculino 
pelo técnico Robson Xavier. 
São 32 times em cada naipe, 
divididos em oito grupos de 
quatro duplas. 

Mundial na Suíça com 
dois atletas paraibanos

VÔLEI DE PRAIA

Os atletas percorreram 22km de ciclismo e 7km de corrida durante evento que ocorrerá no final do mês na orla de João Pessoa 

PARA TROFÉU BRASIL

Luana Lira 
treina no DF 
para seletiva

A saltadora Luana Lira, atle-
ta do Grêmio Cief-PB e também 
dos quadros da Marinha do Bra-
sil, iniciou ontem no Centro de 
Excelência da Universidade de 
Brasília (UNB), o “trainig camp” 
visando uma boa participação 
no Troféu Brasil, que ocorrerá 
entre os dias 19 e 22 deste mês, 
no mesmo parque aquático. Será 
mais uma oportunidade para a 
paraibana buscar uma vaga na 
delegação brasileira que estará 
nos Jogos Olímpicos deste ano. Ela 
vai buscar uma vaga olímpica no 
trampolim e 1 e 3 metros, onde é 
especializada nestes saltos.

Luana Lira treina com os me-
lhores saltadores do Brasil, alguns 
fortes candidatos ao Rio 2016, 
bem como outros atletas que tam-
bém disputarão o Troféu Brasil, 
todos eles já em Brasília. O Trai-
ning camp conta com a participa-
ção de fortes nomes brasileiros 
como o brasiliense Hugo Parisi; as 
cariocas Ingrid Oliveira e Giovan-
na Pedroso, medalhistas de prata 
na plataforma sincronizada nos 
Jogos Pan-Americanos de Toron-
to/2015; Juliana Veloso, primeira 
brasileira a conquistar medalhas 
pan-americanas, atletas estas bas-
tantes conhecidas por Luana Lira 
e que a paraibana teve a oportu-
nidade de, ao longo dos anos, trei-
nar ao lados de todos eles.

Outros nomes de destaque 
que estarão treinando em Brasí-
lia, e participando do Troféu Bra-
sil, são Andressa Mendes, Jackson 

Rondinelli, Isaac Souza Filho, 
Tammy Galera Takagi, Gabriela 
Jade, Milena Canto Sae, Luis Ou-
terelo e Ian Matos, concorrentes 
diretos de Luana Lira por uma 
vaga na delegação brasileira que 
representará o País nos Jogos 
Olímpicos deste ano, que ocorre-
rão no Rio de Janeiro no próximo 
mês de agosto.

Os treinamentos, abertos ao 
público, contarão com o apoio da 
equipe multidisciplinar do Centro 
de Excelência com preparadores 
físicos, fisioterapeuta, psicóloga e 
massagista. O Centro de Excelên-
cia, uma das melhores estruturas 
físicas da América do Sul para o 
aperfeiçoamento técnico e a prá-
tica dos Saltos Ornamentais, é um 
projeto do Ministério do Esporte e 
da UnB, em parceria com a CBDA e 
com os Correios.

O experiente César Castro, 
medalha de prata no trampolim 
de 3 metros no Pan Rio 2007, que 
vive e treina na Universidade da 
Geórgia, nos EUA, virá tão somen-
te para a principal competição 
da modalidade no País. O Troféu 
Brasil, com entrada franca, apre-
sentará uma mescla de nomes ex-
perientes com integrantes de uma 
talentosa nova geração.

Esta será a última oportuni-
dade para os saltadores brasilei-
ros garantirem vaga na equipe 
brasileira olímpica. Até o momen-
to, o Brasil possuiu três saltado-
res – Hugo Parisi, na plataforma; 
Juliana Veloso e César Castro, 
no trampolim de 3 metros - com 
vaga certa nos saltos individuais, 
conquistadas durante a Copa do 
Mundo, evento-teste para os Jogos 
Rio-2016, realizada em fevereiro, 
no Parque Aquático Maria Lenk.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Paraibana busca em 
última seletiva índice 
para Jogos Olímpicos

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Orquestra Sinfônica da Paraíba abre 
temporada 2016 de concertos 

realizando apresentação oficial hoje, 
no Espaço Cultural, na capital

Retorno ao palco

“C om energia e dis-
posição”. É assim, 
conforme garantiu 
para o jornal A 
União o maestro 
titular Luiz Car-
los Durier, que a 

Orquestra Sinfônica da Paraíba vai abrir 
a temporada 2016 de apresentações. A 
propósito, sob sua regência - e com solo 
do violinista André Araújo de Souza -, o 
primeiro concerto oficial acontece hoje, 
a partir das 20h30, na Sala Maestro José 
Siqueira, instalada no Espaço Cultural 
José Lins do Rego, localizada em João 
Pessoa. Os ingressos custam R$ 4 (intei-
ra) e R$ 2 (meia entrada). “Os destaques 
são as músicas ‘Abertura Cubana’, do 
compositor norte-americano George 
Gershwin, e o ‘Bolero’, de Ravel, que já é 
um ícone, um símbolo na Paraíba, pois 
todos conhecem e admiram”, comentou 
ele, aproveitando para antecipar, ainda, 
que a Orquestra tem novidades, a exem-
plo da retomada dos concertos didáticos 
e a implementação, até o final deste ano, 
da realização do projeto de apresenta-
ções em igrejas nos bairros da capital, 
este ora em fase de elaboração. 

A propósito, a exemplo das tem-
poradas anteriores, a que se inicia hoje 
tem uma novidade no programa. Trata-
se da obra ‘Abertura Cubana’, do compo-
sitor norte-americano George Gershwin 
(1898 - 1937). “Será tocada pela primei-
ra vez em solo paraibano”, destacou Luiz 
Carlos Durier. “Com isso, trazemos algo 
novo e interessante para o público, pois 
é uma obra alegre e cujo objetivo é levar 
as pessoas a ampliarem os seus conheci-
mentos e apreciação musical e, também, 
até para os próprios músicos da OSPB, 
que têm o desafio de entrar em contato 
com outras linguagens e estéticas”, disse 
o regente, antecipando que o concerto 

será encerra-
do com ‘Bolero’, 
de Maurice Ravel 
(1875-1937).

De acordo com o pro-
grama divulgado pela OSPB, o 
concerto de hoje será aberto com a 
marcha húngara ‘Rakoczy’, de Hector 
Berlioz (1803-1869), seguida de medi-
tação da ‘Ópera Thais’, de Jules Massenet 
(1842-1912), com solo do violinista 
paraibano - natural de João Pessoa - 
André Araújo de Souza. O público ainda 
ouvirá, nesta noite, a ‘Abertura Cubana’, 
de George Gershwin (1898-1937), a ‘Sin-
fonia nº 4 em Lá Maior, Op. 90 “Italiana” 
em Allegro vivace / Andante con moto / 
Con moto moderato / Saltarello – Presto’, 
de Felix Mendelssohn (1809-1847), e, fe-
chando o repertório, o ‘Bolero’, de Ravel. 

Durier ainda destacou que a reto-
mada dos concertos didáticos gratuitos 
pela OSPB também acontece a partir de 
hoje, às 9h, na mesma Sala Maestro José 
Siqueira, no Espaço Cultural, para o qual 
foram convidados pacientes do com-
plexo Juliano Moreira que participam 
do projeto Beija-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. Essa ativi-
dade - que também será direcionada 
para estudantes, crianças e adolescentes 
do ensino público e privado - ocorrerá 
sempre na manhã, que é o período dos 
ensaios, das datas das apresentações ofi-
ciais da Orquestra Sinfônica da Paraíba 
e cujo objetivo é a formação de público 
e facilitar o acesso à música sinfônica 
pois, na ocasião, o maestro explica como 
funciona a Orquestra, fala sobre as peças 
executadas e os alunos podem interagir 
com os músicos formulando perguntas.

“Os concertos didáticos são um 
compromisso da OSPB com a sociedade. 
Esse trabalho é uma função social da 
Orquestra e tem o intuito de divulgar a 

música sinfô-
nica e clássica, 

bem como fazer com 
que o jovem tenha uma 

visão maior de mundo e passe 
a apreciar a arte no seu repertório 

de conhecimento”, comentou o maestro 
Durier, lembrando ser a orientação para as 
escolas que desejam participar do contato 
que devem manter com a administração 
da Orquestra Sinfônica da Paraíba para 
agendar a presença. Ele ainda ressaltou 
que, nesta nova temporada, o grupo volta a 
realizar duas apresentações por mês, com 
regentes e solistas convidados. A propósi-
to, os próximos concertos já estão mar-
cados: o da OSPB em dois de junho e os 
da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba 
(OSJPB) nos dias 26 de maio e 16 de junho.     

Ao longo da temporada 2016, a OSPB 
pretende realizar atividades beneficentes 
e de cunho social, levando a música ins-
trumental de orquestra às comunidades 
mais distantes do Espaço Cultural, insti-
tuição a qual é vinculada. Nesse sentido, 
um dos projetos é manter contato com a 
Arquidiocese da Paraíba com o objetivo 
de, numa ação em parceria, agendar reali-
zação de concertos em igrejas localizadas, 
a princípio, na cidade de João Pessoa que 
comportem, durante as apresentações, a 
formação completa da OSPB, que é inte-
grada por 70 músicos. 

 
serviço

OSPB pretende realizar 
atividades beneficentes 
e de cunho social, levando 
a música instrumental 
de orquestra às 
comunidades

n Evento: Concerto da Orquestra Sinfônica da 

Paraíba

n Regência: Maestro Luiz Carlos Durier

n solista: André Araújo de Souza (violino)

n Data: Hoje

n Hora: 20h30

n local: Espaço Cultural, em João Pessoa

n Endereço: Rua Abdias Gomes de Almeida, nº 800, 

Tambauzinho

n Ingressos: R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia entrada)

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com



Dilma saiu e Gonzaga voltou. 
Ainda não estou acreditando na 
saída da presidenta, nestas 10:20 h  
da manhã de maio de 2016, vigé-
simo ano do desaparecimento dos 
Mamonas Assassinas. Os compo-
nentes da banda morreram quando 
o avião em que viajavam chocou-se 
contra uma elevação. Estavam a 
caminho de ser um grupo musical 
internacional, apesar de brasilei-
ros. Eram marcantes, únicos como 
queria São Tomás de Aquino.

No dia em que vai ser votado 
o impedimento da 
presidenta da Repúbli-
ca, o cronista Gonzaga 
Rodrigues volta a as-
sinar coluna n’A União, 
página dois, embaixo. 
É leitura obrigatória; 
seu texto é um dos 
melhores do Brasil. Só 
não é lido nacional-
mente porque insiste 
em escrever na Pa-
raíba, sobre assuntos 
locais. Gonzaga está 
inconformado com o 
impedimento de Dona 
Dilma, a ex-guerrilhei-
ra que saiu do cárcere 
para ser presidenta da 
República. 

Mas nem tudo está perdido no 
reino da Dinamarca. Há uma ação 
judicial em andamento, para tornar 
sem efeito todos os atos do ex-pre-
sidente da Câmara, o deputado 
Eduardo Cunha. Como ele foi des-
tituído do cargo, os partidários de 
Dona Dilma entendem que os seus 
atos devem ser nulos. O argumento 
tem lógica; vamos ver se o Supremo 
Tribunal também tem. No meu juízo 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

“Vá com Deus”

Germano 
RomeroO triste fim do Jornal do Commercio

A ida e a volta

Crônica

Farolito

“Vá com Deus” – Acabei de expressar esse 
voto para um funcionário nosso que passou na 
janela de minha sala e avisou:“Tô saindo”

A reflexão veio imediata e inevitável. 
“Vá com Deus”... De repente, pensei, que 
recomendação mais curiosa, tão usada e 
tão pouco refletida. É claro que ele vai com 
Deus. Como poderia ser diferente, se a Di-
vindade é onipresente? Mesmo que assim 
não pensem os ateus - e, aqui para nós, nem 
acredito que possa existir alguém totalmen-
te ateu - a existência de Deus é uma questão 
de sensibilidade. Por mais bruta ou primiti-
va que seja a condição humana, há sempre-
no íntimo do ser, algo que tange a emoção 
com um toque de fé. Se assim não fosse, as 
civilizações antigas não se sensibilizariam 
com a Natureza, ainda que tal sentimento se 
revestisse de temor, com os ruídos e com o 
ritmo do Universo, impresso em tudo o que 
nos rodeia. Ritmo que terminou se repetin-
do no rufar dos primeiros instrumentos mu-
sicais, nas primeiras danças, rituais, na arte 
já impressa em rudimentares inscrições e 
gravuras rupestres.

E, convenhamos, no mundo de hoje fica 
difícil, após a Ciência, mormente a física quân-
tica e a cosmologia, ter presenteado a huma-
nidade com revelações tão grandiosas acerca 
da ordem perfeita e intrínseca ao movimento 
das galáxias e fenômenos cósmicos,das leis 
naturais, que, aos poucos, vão deixando de ser 
mistério. Descobertas essas que aproximam 
os cientistas e nós mesmos da certeza de que 
existe uma “Inteligência Suprema, Causa Pri-
mária de Todas as Coisas”, a magnífica descri-
ção de Deus constante em “O Livro dos Espíri-
tos”, de Allan Kardec, o educador francês, que 
codificou o Espiritismo.

Voltando à expressão dita na manhã de 
hoje ao nosso Daelson Borges, cristão, amigo 
e irmão de fé, e que é uma prática tão dissemi-
nada no nosso dia a dia, há também a desobe-
diência ao mandamento bíblico “Não falar Seu 
santo nome em vão”.

Mas, tem gente que justifica o uso diário 
da referência a Deus afirmando que “não é 
em vão”. Ora, “em vão” significa “inutilmente”. 
Mandar alguém ir com Deus, sabendo que Ele 
está em toda parte, é tão inútil quanto dizer 
que não se acompanhe d’Ele.

Ao fazer a recomendação de hoje, tive um 
rápido impulso para um olhar interior e pen-
sei: Ué, eu estou mesmo mandando Daelson 
ir com Deus? E haveria outra maneira de que 
o Criador, sob cuja imagem e semelhança o 
próprio Jesus afirmou que nós fomos criados, 
não nos acompanhar em qualquer lugar, em 
qualquer situação? Claro que não!

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

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Desde que entrei para a Academia Brasileira de 
Letras, em março de 84, o Austregésilo de Athayde, 
então diretor do Jornal do Commercio, me ofereceu 
uma coluna às sextas-feiras. Aproveitei tudo o que 
pude. 

1664 artigos e 32 anos depois, veio a triste 
notícia: a mais antiga publicação do Rio de Janeiro - 
e a segunda mais antiga do Brasil, depois do Diário 
de Pernambuco - encerraria suas atividades no dia 
29 de abril de 2016. A edição online também foi 
extinta.

Na capa da última edição, o jornal ressalta 
que, nesses quase dois séculos, foi testemunha de 
todos os episódios que marcaram a história do 
nosso País, sendo o veículo de comunicação há mais 
tempo em circulação ininterrupta. O comunicado 
aos leitores, que também homenageia funcionários, 
anunciantes e fornecedores, lembra que o veículo 
sobreviveu às mais “severas e dolorosas” crises 
políticas da sociedade brasileira, mas que não ob-
teve êxito em superar a atual crise financeira, que 
classificou como a “mais dramática e mortífera já 
vivenciada pelo País”. Fundado pelo francês Pier-
re Plancher, em 1º de outubro de 1827, o Jornal do 
Commercio foi comprado pelo Grupo Diários As-
sociados, de Assis Chateaubriand, em 1959. Surgiu 
com foco na economia, com base nas publicações 
Preços Correntes, Notícias Marítimas e Movimento 
de Importação e Exportação, editadas por Plancher 
desde sua chegada ao Rio. Tornou-se um 
ícone na cobertura do Mercado de Ca-
pitais, abrangendo os movimentos das 
Bolsas de Valores do 
Rio e de São Pau-
lo, oferecendo 
informações 
completas e 
comentários 
preciosos. 72% 
do público lei-
tor era do sexo 

masculino, sendo 67% com nível de escolaridade 
superior.

Várias personalidades colaboraram para o 
jornal ao longo desses quase dois séculos. A publi-
cação teve papel importante no movimento que 
culminou com a abdicação de D. Pedro I ao trono, 
em 7 de abril de 1831. Seu filho e sucessor, D. Pedro 
II, escrevia sob pseudônimo no jornal e influía em 
seus editoriais, a ponto de um destes ter causado a 
queda do Ministério.

Passaram pelo seu quadro de colaboradores 
e dirigentes, além de Austregésilo de Athayde, 
grandes personalidades como José de Alencar, 
Homem de Mello, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, 
Visconde de Taunay, Araripe Júnior, Afonso Celso 
e José Maria da Silva Paranhos Júnior (o Barão do 
Rio Branco).

Em 2005, o jornal expandiu-se, inaugurando 
sucursais em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, 
onde passou a ser comercializado em bancas, con-
correndo diretamente com outros importantes jor-
nais econômicos brasileiros como Valor Econômico 
e Gazeta Mercantil. Com a era digital, criou um 
portal de notícias na rede mundial. No fim de 2015, 
o Grupo Diários Associados fechou a Rádio Nativa 
FM. A Rádio Tupi é o único veículo do conglomera-
do no Rio de Janeiro que continua funcionando.

Com uma base jornalística única na imprensa 
brasileira, conteúdo sempre foi o ponto forte do Jornal 

do Commercio.  Com o encerramento de suas 
atividades, revela-se, uma vez mais, 

a incapacidade do País em gerenciar 
seus proble-
mas, incluindo 

entre nossas 
misérias 
habituais, o 
infortúnio 
no acesso à 
qualidade da 
informação. 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12 de maio de 2016

e no de Gonzaga os atos de Cunha 
não vogam, pois foram praticados 
por uma autoridade cassada. Nada 
mais cristalino.

Mas a arenga continua manhã 
adentro na Câmara dos Deputados, 
onde urram e pululam mais de 
500 (meio milhar) de represen-
tantes do povo. Como o povo tem 
representantes! Lula disse, quando 
era presidente, que o Congresso 
tinha mais de 300 picaretas. Será 
que tem mais? Tenho medo que 
essa Operação Lava Jato – que deu 

origem a toda essa zoeira 
que aturde o País – dê com 
os burros n’água, se Dona 
Dilma sair. 

Tem gente condenada a 
um século de cadeia, como 
o presidente da Odebrecht, 
que ameaçou acabar com 
a República quando a Po-
lícia Federal foi buscá-lo 
debaixo de vara na sua 
residência, ano passado. As 
empreiteiras mandavam e 
desmandavam no Brasil, e a 
Odebrecht é a maior delas. A 
Lava Jato foi uma conquista 
dos governos de esquerda, 
vitória que agora se voltou 
contra os vitoriosos. Nunca 
se viu, no Brasil, polícia ser 

contra o governo, porque polícia é 
governo. Mas no reino da Lava Jato 
polícia é um governo autônomo, 
queira ou não Gonzaga.

Polícia, agora, forma um 
Executivo à parte. O diretor da PF 
é como o ombudsman da Suécia – 
plenipotenciário, podendo entrar e 
sair em qualquer sala do País, desde 
que tenha um mandato de busca e 
apreensão debaixo da axila. Mas, 

antes disso, promove sorrateira-
mente as investigações que possam 
levar ao pedido de busca. Cem anos 
de cadeia para o doutor Marcelo, 
presidente da Odebrecht! Quem 
diria! Segundo o pai dele, doutor 
Marcelo não tem estrutura para 
isso. Ninguém tem, nem os velhos 
prisioneiros da Bastilha.

A Papuda – a grande cadeia 
de Brasília – está em vias de se 
transformar numa Bastilha, com 
seus prisioneiros tão ilustres. 
Alguns deles condenados a penas 
centenárias. Não são bem centená-
rias, pois no Brasil ninguém pode 
passar mais de 30 anos na cadeia, 
pois isso configuraria prisão per-
pétua. E não existe perpétua no 
Direito brasileiro, assim como a 
pena capital. E juristas românticos 
alegam que a pena de morte não 
reduz a criminalidade. 

Faça-se a conta: no Brasil, há 
um índice de reincidência de 80 % 
entre a população carcerária. São 
600 mil encarcerados. Se forem 
executados, 480 mil não reincidi-
rão durante o período da pena – 
nem depois, se cada um só reincidir 
uma vez. O Índice de reincidência 
será a raiz quadrada de zero, ou 
cúbica. Agora, soltam-se os crimi-
nosos e cassa-se a presidenta da 
República pela segunda vez – pois 
foi cassada durante a ditadura. 
Como se ela fosse presidenta de 
alguma empreiteira.

P.S.: Dia 24 de maio, lançamen-
to de meu livro Dom Sertão, Dona Seca, 
no auditório da Energisa, às 19 h. Uma 
terça-feira. Gonzaga vai.

Coluna publicada terça, quinta e 
sábado.

A Lava Jato 
foi uma 
conquista 
dos 
governos de 
esquerda, 
vitória 
que agora 
se voltou 
contra os 
vitoriosos

FOTOS: Reprodução/Internet
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tônio

em cartaz

audiovisual

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio tabajara

Permanecem abertas até a sexta as inscrições 
para a 9a edição do Festival de Cinema de Triunfo

Serviço

Ficam abertas até o próximo 
dia 13 as inscrições para a nona 
edição do Festival de Cinema de 
Triunfo. Por ser um dos eventos 
audiovisuais mais aguardados de 
Pernambuco, os cinéfilos de todo o 
Brasil que tiverem interesse em par-
ticipar podem fazer sua inscrição 
pelo endereço eletrônico festivalde-
triunfope@gmail.com, enviando a 
ficha de inscrição e o link do filme 
(vimeo ou youtube). O evento que 
acontece durando os dias 8 e 13 de 
agosto, tem inscrições gratuitas e as 
melhores produções serão selecio-
nadas por um júri oficial e um júri 
popular. 

Ao preencher a ficha de inscri-
ção o candidato deve se atentar a 
algumas informações importantes 
como título do filme, diretores, ano 
de produção, duração, e demais re-
querimentos. É importante lembrar 
que, as inscrições são feitas ape-
nas por meio eletrônico, ou seja, é 
preciso enviar o e-mail com o que é 
solicitado. 

Para saber mais informações 
basta apenas acessar o site cultura.
pe.gov.br/editais. Lá você irá encon-
trar o edital completo e a ficha de 
inscrição disponível para download. 
A iniciativa acontece por meio da 
Secretaria de Cultura e da Fundarpe.   

Uma novidade, que marca o 

 

BNB prorrogou até o dia 20 de maio 
as inscrições para projetos culturais

O Banco do Nordeste prorrogou, até 20 deste mês, o período 
de inscrição para seleção de projetos culturais a serem execu-
tados em 2016, 2017 e 2018. Os valores de patrocínio podem 
chegar até R$ 100 mil.

O edital é exclusivo para projetos incentivados pela Lei Federal de 
Incentivo à Cultura, denominada Lei Rouanet (nº 8.313/1991).

Os projetos devem ser realizados na área de atuação do Banco do 
Nordeste (região Nordeste e Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo) 
e podem integrar programação dos três centros culturais do banco (em 
Fortaleza e Juazeiro do Norte, no Ceará, e Sousa, na Paraíba).

As inscrições podem ser feitas pelo site www.bancodonordeste.
gov.br, onde também está disponível edital com informações detalhadas.

edital

as crônicas 
do Neguin

Depois do Jornal da Paraíba encerrar suas atividades, 
Gonzaga Rodrigues anunciou a aposentadoria da crônica. 
Retrocedeu e aceitou convite do jornal A União, retornando 
à redação dos encantos, onde pela primeira vez fez morada 
no longínquo ano de 1951, como revisor neste vespertino, 
patrimônio da Paraíba, e retornou em outras oportunidades.

Para nós, seus leitores, e de modo particular os inte-
grantes da confraria da Livraria do Luiz, ao tomar conhe-
cimento da anterior decisão, acudiu-nos a sensação de 
orfandade diante da ausência da crônica por ele ofertada nas 
páginas do jornal.

Havia justificado decisão como refúgio para montar pro-
jeto literário que acalenta  há cinco décadas. Seria a possibili-
dade de reunir seus escritos produzidos durante sua atuação 
na imprensa para, selecionados aos olhos do rigor crítico, 
colocar às sombras das prateleiras nas livrarias e bibliotecas. 
Reviveremos nestes textos a cidade que aos nossos olhos se 
esconde.

Ao tempo que retornou às crônicas, anunciou a reedição 
do livro “Café Alvear”, sua terceira obra publicada que, no 
mundo paraibano, alcançou sucesso. Outras obras de sua 
lavra ganharão vida porque são muitas crônicas, estudos 
críticos e conferências que abrilhantaram eventos culturais 
nas últimas em sessenta e dois anos desde quando assinou 
sua primeira crônica.

De minha parte, depois de elaborar suscito perfil bio-
gráfico para atender urgente demanda durante homenagens 
a ele prestada em 2006, vamos trabalhar numa produção ar-
rojada, minuciosa,  sobre sua trajetória de vida. A intenção é 
colocar Gonzaga de corpo inteiro, esmiuçar sua contribuição 
ao Jornalismo e à Literatura em mais de seis décadas, tempo 
que ajudou com sua pena a encontrar os tesouros escondi-
dos na beleza da arte e da criação literária.

Não será apenas a fortuna crítica de sua obra, mas uma 
busca ao tempo distante da história de sua região, sua gente, 
porque tudo ainda emoldurado no retrato da memória.

Tarefa semelhante ao caminhar sob o Sol causticante, 
mas será possível porque alicerçado numa amizade edificada 
no correr de quarenta anos, do terraço de Nathanael à Livra-
ria de hoje, ainda que seja difícil formar seu perfil de corpo 
inteiro. Será um trabalho construído pacientemente com 
que estar no silêncio do claustro, alimentado pelas pequenas 
e distantes lembranças até o apogeu de sua criatividade. 
Afinal, conquistou a cumeeira da serra com sua crônica, edi-
ficada com arte, sem paparicos.

Seu retorno para A União traz componente novo ao 
grupo de luminares que espalham saberes pelas páginas 
deste jornal. Suas crônicas as lemos resistindo aos apelos 
dos Smartphones. Bem-vindas, as crônicas do Neguin.

O ar familiar dado à crônica, sua composição solta, leve 
e ajustada à sensibilidade poética, nos agarram.

Com invulgar perícia, Gonzaga fez da crônica sua atua-
ção literária, dando novas dimensões estéticas a este gênero 
de literatura, por isso são tão belas. Sua abrangência nos 
remete à solidão dos antigos sítios que andam conosco.

José Nunes
Jornalista

Mídia em destaque

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

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

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

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

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

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

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

O Cinema Guarany concentra sempre um grande público nas sessões da mostra competitiva

festival esse ano é que, na programa-
ção está sendo ofertado além da sele-
ção dos filmes, atividades de formação 
cultural com o público da região, atra-
vés da promoção de oficinas e rodas de 
diálogo.

Entre as categorias concorrentes 
nesta edição estão: Longa-metragem 
nacional, Curta-metragem nacional, 
Curta-metragem pernambucano, Cur-
ta-metragem infantojuvenil e Curta-
metragem dos Sertões. O resultado dos 
filmes selecionados serão divulgados 
no dia 15 de junho.

Por ser uma importante vitrine 
para cineastas pernambucanos, o 
festival traz um recorte específico de 
valorização da produção fílmica serta-
neja. Além disso, o Festival de Cinema 
de Triunfo está consolidado no circuito 
nacional do cinema independente. A 
cada edição, a programação envolve 
o público, dinamiza o Cine Theatro 
Guarany e movimenta a economia e o 
turismo cultural no Sertão do Pajeú. 
Este ano, serão R$ 26 mil em prêmios 
aos vencedores, que também recebe-
rão o Troféu Caretas.
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Contador de histórias
FOTOS: Divulgação

O Ministério da Cultura já está 
desenvolvendo a campanha Filhos do 
Brasil. É contra a intolerância religiosa 
e será divulgada por meio de peças 
publicitárias a serem veiculadas na te-
levisão e na Internet. A ação é uma ini-
ciativa do Ministério da Cultura (MinC) 
e da Fundação Cultural Palmares.

Segundo o MinC, Filhos do Brasil, 
cujo embaixador é o cantor e composi-
tor Arlindo Cruz, é uma campanha que 
tem como meta valorizar a diversidade 
religiosa e o respeito ao próximo.

O ministro da Cultura, Juca Ferrei-
ra, lembrou os atos de violência con-
tra terreiros de candomblé e casas de 
umbanda: “Violência física, inclusive. A 
religião é um caminho para as pessoas se 
realizarem, terem contato com o divino. 
O direito à religião ou à falta de religião 
está previsto na Constituição. As pessoas 
que praticam a intolerância praticam um 
ato que não é permitido e é nocivo para 
a sociedade. É preciso estimular o respei-
to e coibir essa prática de intolerância.”

Agressividade
De acordo com o ministro, a 

intolerância tem sido mais observada 
contra religiões de matriz africana. 

Ministério da Cultura (Minc) lançou uma 
campanha contra a intolerância religiosa

O Rotary Club e família do autor realizam hoje, na FCJA, lançamento, em homenagem 
póstuma, do livro O Cronista do Boato, do médico Francisco Valiomar Rolim 

Sexta Autoral Coletiva traz ao palco do Café 
Empório os artistas Nélio Torres e Pedro Paz

O Cronista do Boato é o 
título do livro que será 
lançado hoje, a partir 
das 18h30, na sede da 
Fundação Casa de José 
Américo (FCJA), localiza-
da na capital, em ho-
menagem póstuma que 

a família e o Rotary Club João Pessoa 
- Tambaú prestam ao próprio autor, o 
médico obstetra cajazeirense Francisco 
Valiomar Rolim, que faleceu com 53 
anos de idade, ao sofrer enfarte em 
2007. A obra (Gráfica e Editora Moura 
Ramos, 102 páginas, R$ 30), cuja renda 
vai ser revertida para ações assisten-
ciais daquela instituição, reúne cerca 
de 100 textos selecionados e será apre-
sentada pela advogada Fátima Lins 
Braga e autografada por Vilma Rolim, 
irmã do saudoso escritor e que, na oca-
sião, também agradecerá ao público 
presente, em nome dos familiares. 

“Ele já tinha tudo salvo no compu-
tador e fizemos uma seleção dos cau-
sos, os que achávamos mais divertidos, 
porque, senão, o livro teria muito mais 
páginas. Com isso, estamos realizando 
o sonho dele, que agora está contente, 
no céu, de publicar o livro”, disse para o 
jornal A União o presidente do Rotary 
Club João Pessoa - Tambaú, Waldemar 
Matias Rolim, irmão do saudoso cronista. 
Ele acrescentou que, com mais tempo, será 
possível selecionar novos textos para o 
lançamento de outra obra em memória de 
Francisco Valiomar Rolim. 

Ana Cristina Campos  
Agência Brasil

Waldemar Matias lembrou que Valiomar 
Rolim publicava os textos regularmente, 
no jornal Correio da Paraíba, sediado em 
João Pessoa, até falecer prematuramente. “A 
narrativa de suas crônicas retrata o cotidiano 
da cidade, esbugalha os personagens mais 

simples, mais humildes e nelas 
esconde o riso até o momento 
final da leitura de cada “boato” 
que tornava uma realidade no 
sabor de suas palavras escritas 
e sempre concluia as crônicas 
com um arremate”, disse ele, 
acrescentando que seu sau-
doso irmão se inspirava em 
diversos temas e recebia até 
narrativas de conhecidos, que 
sabiam da capacidade do es-
critor em desenvolver a trama.

Nesse sentido, Waldemar 
disse que o cronista escrevia, 
por exemplo, sobre fatos co-
tidianos, personagens folcló-
ricos e a respeito de figuras 
importantes de sua terra natal, 
Cajazeiras, dentre os quais o 
bispo Zacarias, o monsenhor 
Vicente Freitas, o doutor Wal-
demar Pires e o seu próprio 
tio, Chico Rolim. A propósito, o 
autor ainda se valeu de outros 
familiares como personagens, 
mas sempre num estilo telú-
rico e fraterno, pelos momen-
tos descontraídos vividos no 
lar. E também envolveu seus 
contemporâneos de escola, 
agremiações e de trabalho, 
assim como defendeu, em suas 
crônicas, as grandes causas da 
cidade que lhe serviu de berço, 
muitas carregadas de profun-

da indignação e revolta, outras procurando 
indicar os caminhos para que sua cidade pu-
desse adquirir o status de melhor da Paraíba, 
o que muito o orgulhava. 

Na opinião de Waldemar Matias, por 

Juca Ferreira esteve presente no evento de lançamento da campanha Filhos do Brasil

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

meio das crônicas, nas quais o riso era uma 
constante, Francisco Valiomar Rolim deu 
uma importante contribuição para o regis-
tro da história de Cajazeiras. “A cidade era 
o centro de suas atenções, o seu universo, a 
sua guarida, o seu porto seguro e onde seu 
coração palpitava acima do normal”, disse 
ele, salientado, ainda, qualidades do saudo-
so escritor, a exemplo da simpatia e de ser 
prestativo. “Era um contador de histórias 
que trazia, também, como marca, um sorriso 
franco e uma contagiante simplicidade, que, 
aliados ao seu espírito humanitário, aplicava 
como poucos no seu dia a dia de médico e 
nas suas atividades empresariais”, comentou 
ele. 

Além de cronista e obstetra, Francisco 
Valiomar Rolim também era comerciante. 
Formado pela Universidade Federal de Cam-
pina Grande, com residência médica realiza-
da no Hospital de Base, em Brasília (DF), ele 
ocupou diversos cargos públicos, como, por 
exemplo, ter sido diretor da antiga Fundação 
de Saúde do Estado da Paraíba (Fusep). Ao 
falecer, em 2007, depois do velório, em João 
Pessoa, o corpo foi transferido para Cajazei-
ras, onde houve o sepultamento. 

Acontece 
amanhã pela 
segunda vez no 
Café Empório, às 
18h30, a Sexta 
Autoral Coletiva 
com os cantores 
Nélio Torres e Pe-
dro Paz. Além do 
pocket show feito 
durante a noite, 
sobe ao palco 
para acompanhar 
os rapazes, o 
Cavalo Marinho 
Estrela da Paraí-
ba. A performan-
ce percorre até as 
21h30 e promete trazer muita poesia 
e música ao show. Os interessados em 
participar podem adquirir seus ingres-
sos na bilheteria do evento no valor de 
R$ 10.

Por ser uma atividade coletiva de 
artistas autorais (compositores, mú-
sicos, poetas e instrumentistas), que 
será realizada, nas primeiras sextas-
feiras de cada mês, em diversos locais, 
a sexta Autoral Coletiva é um projeto 
itinerante. 

Durante a apresentação, o público 
presente poderá conferir um diálogo 
entre a música e a poesia, dois campos 
intimamente interligados pela necessi-
dade do bem estar comum. Uma novi-
dade do evento é que, sua diversidade 
fará com que cada evento tenha um 
compositor, músico ou poeta home-
nageado, oportunizando ao público a 
conhecer melhor nossos mestres da 
música e da poesia paraibana e brasi-
leira.

Um dos destaques para as atrações 

n Evento: Lançamento de livro

n Título: O Cronista do Boato 

n Autor: Francisco Valiomar Rolim (in memoriam) 

n Data: Hoje

n Hora: 18h30

n Local: Fundação Casa de José Américo, em João 

Pessoa

n Endereço: Av. Cabo Branco, n0 3336, bairro do 

Cabo Branco

n Sexta Autoral Coletiva

n Atrações: Nélio Torres e Pedro Paz

n Convidado: Cavalo Marinho Estrela da Paraíba.

n Quando: Amanhã 

n Onde: Café Empório

n Horário: das 18h30 às 21h30

n Entrada: R$ 10

Serviço

Serviço

“É muito comum alguns líderes religio-
sos terem postura agressiva contra o 
candomblé e a umbanda. O Brasil é um 
País plural, com uma diversidade cultural 
enorme. Temos representação de pra-
ticamente todas as culturas do mundo. 
Com essas pessoas chegam suas culturas 
e religiões e a gente tem que criar um 
ambiente favorável de convivência pací-
fica e de respeito”, disse Juca.

Um dos casos que ganhou destaque 
no ano passado foi o da menina Kailane 
Campos, de 11 anos, apedrejada na saí-
da de um culto de candomblé em junho, 
no Rio de Janeiro. Em novembro, um 
terreiro de candomblé foi incendiado no 
Núcleo Rural Córrego do Tamanduá, no 
Paranoá, Distrito Federal. O fogo come-
çou por volta das 5h30 e destruiu o bar-
racão da casa. Cinco pessoas dormiam 
na casa, mas ninguém ficou ferido.

No mês passado, a imagem do orixá 
Oxalá, instalada na Praça dos Orixás, foi 
incendiada de madrugada. Na praça, que 
fica na área conhecida como “Prainha”, 
no Lago Sul, em Brasília, há mais 15 
esculturas que representam orixás do 
candomblé, que não foram atingidas.

Segundo o ministério, a campanha 
conta com um hotsite e a população po-
derá enviar seus próprios vídeos em defe-
sa da liberdade de crença e pela garantia 
dos direitos previstos na Constituição.

da apresentação 
é Nélio Torres. 
Compositor, 
cantador, educa-
dor, pesquisador, 
produtor, conta-
dor de história 
e mestre do Ca-
valo Marinho da 
Paraíba, o mul-
tifacetário Nélio 
Torres desde 
cedo conviveu 
com a música. 

Ainda quan-
do criança escu-
tava o seu avô a 
tocar realejo, em 

Mata Redonda, distrito de Alhandra, 
e o seu tio Petrônio, violão em Santa 
Rita, na Paraíba, causando uma grande 
admiração pela música. 

Logo após, de 1977 a 1979 mo-
rou no Catolé do Rocha (PB), de 1979 
à 1987 em Recife/Olinda (PE), onde 
cursou o Conservatório Pernambucano 
de Música, tendo como professores 
José Gomes e Henrique Annes. A partir 
daí, o rapaz não parou mais e ganhou 
Brasil a fora lançando seu primeiro CD 
nos anos 2000 intitulado de “Em busca 
da infância Encantada”. 
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60020/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE CONTROLE, 
ENVIO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS E LAUDO A DISTÂNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 12 de Maio de 2016

DENYZE GONSALO FURTADO
Pregoeira Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Em cumprimento ao disposto no art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/2002 c/c a Lei n.º 8.666, 

de 21 de junho de 1993, torna-se público que foi considerada HABILITADA a empresa: INFOQUE 
INSTITUTO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL LTDA ME e foram consideradas 
INABILITADAS as empresas: FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL MANOEL JOAQUIM DOS 
SANTOS, ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP e FABIANO DE CALDAS BATISTA ME. 
Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão do 
Pregoeiro e equipe de apoio, em não havendo interposição de recurso, prosseguirá o certame 
para suas conclusões. 

Aguiar-PB, 10 de Maio de 2016.
JOSÉ DE ARIMATEIA R. DE LACERDA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

O Pregoeiro substituto da Prefeitura Municipal de Aguiar – PB,  vem através deste AVISO, tornar 
público para os interessados, o resultado de julgamento do Pregão Presencial nº 00006/2016, cujo 
objeto: Contratação de empresa, entidades associativas de classe ou instituições sem fins lucrativos, 
para prestação de  com a capacitação para professores/alfabetizadores do BPA-Programa Brasil 
Alfabetizado,  proposta MENOR PREÇO:

FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS 
VALOR GLOBAL R$ 16.896,00 (dezesseis mil oitocentos e noventa e seis reais).

Aguiar-PB, 10 de Maio de 2016.
JOSÉ DE ARIMATEIA R. DE LACERDA

Pregoeiro Substituto

COMPANHIA USINA SÃO JOÃO – CNPJ Nº 08.974.214/0001-70 – ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA – ELEIÇÃO DE DIRETORIA PARA O TRIÊNIO 2016/2019 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
– Estão convocados os acionistas da Companhia Usina São João para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária a realizar-se no dia 20 de maio de 2016, às 14:00h, na sede social da empresa, 
localizada no Povoado Engenho Central, s/nº, Zona Rural, Município de Santa Rita, Paraíba, a fim 
de deliberar sobre a Eleição da Diretoria para o Triênio 2016/2019. A cópia do Edital de Convocação 
encontra-se afixado na sede da empresa. Santa Rita/PB, 10 de maio de 2016. Eduardo Ribeiro 
Coutinho – Diretor-Presidente.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Habitação, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação – LI para Construção de uma Edificação 
Residencial Multifamiliar com 64 (sessenta e quatro) unidades habitacionais, situado nos Lotes 
sob o nº01A e 01B do Loteamento Jardim Atlântico, Cabedelo/PB.(Conforme Resolução CONAMA 
006 de 24/01/1986)

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 13:30 horas do dia 25 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de lim-
peza pública, correspondendo ao transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final 
das cinzas dos resíduos oriundos dos serviços de saúde deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 11 de Maio de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 15:00 horas do dia 25 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Confecção de blusas diversas, 
destinadas as secretaria deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 11 de Maio de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60018/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR 
, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 12 de Maio de 2016

DENYZE GONSALO FURTADO
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60019/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:00 horas do dia 01 de Junho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS GABINETES 
ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 12 de Maio de 2016

DENYZE GONSALO FURTADO
Pregoeira Oficial

Começam em João Pessoa os Jogos Escolares e Paraescolares

Juventude e esporte
O ginásio principal da 

Vila Olímpica Parahyba, no 
Bairro dos Estados,  recebeu 
ontem, um grande público 
no desfile de abertura dos 
Jogos Escolares e Paraesco-
lares/2016 (etapa da 1ª re-
gião - 12 a 14 e 15 a 17 anos/
masculino e feminino), que 
compõe as escolas estaduais, 
particulares e municipais. A 
iniciativa é do Governo do 
Estado, através da Secretaria 
da Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel). Cerca de 3 mil atletas 
das 158 escolas de João Pes-
soa, Bayeux, Santa Rita, Cabe-
delo, Alhandra, Conde e Cruz 
do Espírito Santo, iniciam de 
hoje até o próximo dia 30 as 
competições. 

Quatorze modalidades 
estão em disputa: basquete, 
futsal, voleibol e handebol 
(jogos coletivos); enquanto 
no individual, judô, atletis-
mo, badminton, luta olímpi-
ca, ciclismo, natação, ginás-
tica rítmica, tênis de mesa, 
xadrez e vôlei de praia. Os 
jogos acontecem nos giná-
sios espalhados pela capital 
paraibana: Ronaldão, Vila 
Olímpica Parahyba, Escola 
Cenecista do Geisel, Ansef, 
Polícia Militar e Motiva. Clas-
sifica um por modalidade 
para as disputas da etapa Es-
tadual, que ocorrerá no perí-
odo de 7 a 21 de agosto, em 
Patos. Já foram realizadas as 
etapas de Cajazeiras, Sousa, 
Catolé do Rocha, Pombal, Pa-
tos e Itaporanga. 

O secretário da Sejel, 
José Marco, afirmou que a 
cada ano o número de atletas 
e escolas aumentam, moti-
vando ainda mais outra eta-
pa que promete boas dispu-
tas em várias modalidades. 

Segundo ele, um compro-
misso do Governo do Estado 
em incluir os Paraescolares, 
dando ênfase a inclusão so-
cial através do desporto. "A 
prova maior é a motivação e 
alegria dos participantes em 
disputar os Jogos e provar 
que são capazes. Quem ga-
nha é o desporto paraibano 
que a cada temporada me-
lhora ainda mais o nível da 
disputa", disse. 

De acordo com o coor-
denador dos Jogos Escolares 
e Paraescolares, José Hugo, 
trata-se de outra etapa deci-
siva que vai envolver atletas 
que buscam vaga na final. 
"Acredito que teremos bons 
jogos em todas as modalida-
des, afinal, quem ganhar es-
tará na etapa estadual", ob-
servou. O professor e técnico 
do time de futsal Sub-17 da 
Escola Cest/Santa Rita, Pau-
lo César Gomes, afirmou que 
o grupo está preparado para 
o desafio e chega para ser 
campeão. "Os atletas estão 
prontos para conquistarem 
a vaga na próxima fase. Ape-
sar das dificuldades, estamos 
confiantes em obter o título", 
frisou Paulinho. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Cerca de 3 mil 
atletas das
158 escolas
de 7 municípios 
do Estado
participam das 
competições
de hoje até o
próximo dia 30

Desde terça-feira, 
qualquer cidadão pode 
monitorar a execução 
de convênios e termos 
de parcerias firmados 
entre entidades de seu 
município e a União. 
Basta baixar gratuita-
mente no seu smar-
tphone o aplicativo Si-
conv Mobile, nas lojas 
da Play Store.

O novo aplicativo 
divulgará dados como 
número de propostas 
cadastradas, parcerias 
celebradas e valores re-
passados para o muni-
cípio consultado.

A base para o de-
senvolvimento do apli-
cativo foram os dados 
abertos do Sistema de 
Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse 

(Siconv), que adminis-
tra as transferências 
voluntárias de dinheiro 
público para realização 
de convênios para ca-
pacitações, construção 
de hospitais, estradas, 
quadras esportivas, es-
colas e outros.

O cidadão também 
consegue verificar no Si-
conv Mobile a prestação 
de contas relativa ao 
uso dos recursos e o nú-
mero de emendas par-
lamentares propostas e 
assinadas. As informa-
ções estão disponíveis 
em formato de gráficos, 
tabelas ou imagens.

Ao acessar o apli-
cativo, a consulta pode 
ser feita a partir de três 
perspectivas: conceden-
te, município conve-
nente ou organização 
da sociedade civil.

Eleitor pode monitorar 
execução de convênio

transparência

Do Portal Brasil

Os ministérios da Justiça e 
do Esporte lançaram o Marco 
de Segurança no Futebol - Guia 
de Recomendações para Atua-
ção das Forças de Segurança 
Pública em Praças Desportivas. 
O guia indica procedimentos 
padronizados e integrados a 
serem aplicados pelas Secreta-
rias de Segurança; por policiais 
civis, militares, federais e ro-
doviários federais; bombeiros 
militares e guardas municipais, 
em conjunto com entidades or-
ganizadoras de campeonatos, 
partidas e torcidas. 

O documento é resultado 
de estudos, debates e diagnós-

ticos promovidos nos últimos 
anos pela Comissão Nacional 
de Prevenção da Violência e 
Segurança nos Espetáculos Es-
portivos (Consegue) e contou 
com a participação de especia-
listas de vários estados do País. 

Ao estabelecer um pa-
drão mínimo de atuação inte-
grada das forças de segurança 
antes, durante e após os jogos, 
o documento leva em conside-
ração o respeito pela integri-
dade física e dignidade huma-
na do público que frequenta 
os estádios.

Segundo o ministro da 
Justiça, Eugênio Aragão, o es-
porte é um canalizador de 
paixões descontroladas, que 

pode provocar o ódio e a into-
lerância. “Fomos premiados 
em sediar uma Copa do Mundo 
e levados a sério pela comuni-
dade internacional, a ponto de 
sediarmos os Jogos Olímpicos. 
Somos um país admirável por 
seu vigor e sua capacidade de 
transformação. Precisamos 
prevenir paixões em excesso e 
propor medidas de promoção 
à paz nos jogos”, explica.

Padronização das ações
Dentre os procedimentos 

a serem adotados antes da rea-
lização do evento está prevista 
a elaboração do Plano de Ação 
Geral de Segurança e Contin-
gência para as competições, 

que deve ser abrangente, pre-
vendo ações que envolvam os 
acessos ao entorno e ao inte-
rior do estádio, atribuições ge-
néricas a cada órgão envolvido, 
bem como a segurança para o 
sistema de mobilidade urbana, 
controle de acesso, graus de 
risco e descrição dos níveis de 
atuação de segurança.

Antes dos jogos, também 
deve ser apresentado um Pla-
no de Ação Especial; solicitado 
policiamento e laudos técnicos; 
realizada uma vistoria prelimi-
nar de segurança; elaborada 
uma avaliação de riscos; rea-
lizada reunião preparatória e 
ativado o Centro de Comando 
e Controle. 

Guia padroniza ações contra violência
seGurança nos campos de futebol

Desfile das escolas estaduais, municipais e particulares na Vila Olímpica Parahyba marcou a abertura oficial das competições

Do Portal Brasil

foto: Marcos Russo



Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026982
Responsavel.: ORLANDO CARLOS A DE MOURA
CPF/CNPJ: 929127614-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  147,55
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026775
Responsavel.: RICARDO ALEXSANDRO DE ALBU-
QUER
CPF/CNPJ: 848782404-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  717,72
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027625
Responsavel.: VALDILEIA DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 060628164-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  252,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027551
Responsavel.: IRINALDO DOS SANTOS FERNAN-
DES 09779
CPF/CNPJ: 022734093/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  582,02
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027624
Responsavel.: CARLOS EDUARDO DA SILVA PES-
SOA  ME
CPF/CNPJ: 023556713/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  121,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025837
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram 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,  12/05/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: A&F SILVA SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 013287632/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.031,23
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026441
Responsavel.: CASSIA KALINE COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 073709024-39
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  280,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026626
Responsavel.: CH ANDRADE COMERCIO DE ALIMENT
CPF/CNPJ: 015088510/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.500,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027636
Responsavel. :  DAMIANA DA SILVA PEREIRA 
3435134542
CPF/CNPJ: 023314808/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.374,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027114
Responsavel.: IZA MONICA DA SILVA VIEIRA 88630404
CPF/CNPJ: 022273743/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.159,43
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027306
Responsavel.: MARIA MARGARIDA DA CUNHA 
NARCIZO 67
CPF/CNPJ: 018962972/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  486,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027606
Responsavel.: NORDESTE COMUNICACAO, EDITORA
CPF/CNPJ: 019658268/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  300,00

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 12 de maio de 2016Publicidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 0105/2015
EXTRATO DE 1° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais cento e vinte dias ao contrato original 

0105//2015nos termos do art. 57, § 1º, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) e D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob nº 
18.547.219/0001-70.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Republicado por Incorreção
Sapé, 15 de Abril de 2016.

 
EXTRATO DE 2° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO

OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais doze meses ao contrato original 068/2014nos 
termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 
(CONTRATANTE) e ASSOCIAÇÃO NOVA VIDA, inscrito no CNPJ sob nº 02.634.810/0001-25.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Republicado por Incorreção
Sapé, 29 de Abril de 2016.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO  - DISPENSA Nº DV00008/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Dispensa de Licitação nº DV00008/2016, 
que objetiva: Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Sistema de Gestão Pública 
para desenvolvimento das Funções da Administração Pública Municipal, para suprir as necessidades 
da Superintendência de Transito e Transporte de Campina Grande; RATIFICO o correspondente 
procedimento e o seu objeto a: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME - R$ 7.700,00.
Campina Grande - PB, 03 de Maio de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 
HOMOLOÇÃO E ADJUDICAÇÃO -DISPENSA Nº DV00007/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E  TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA devendo ser 
ADJUDICADA  a Dispensa nº DV00007/2016: Contratação de Empresa para Locação de Impres-
soras Multifuncionais a laser, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
a:  AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 7.800,00.Campina Grande - PB, 
02 de Maio de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente. Publique-se e cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

 HOMOLOÇÃO E ADJUDICAÇÃO -DISPENSA Nº DV00008/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E  TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA devendo ser 
ADJUDICADA  a Dispensa nº DV00008/2016: : Contratação de Empresa Especializada para a Lo-
cação de Sistema de Gestão Pública para desenvolvimento das Funções da Administração Pública 
Municipal, para suprir as necessidades da Superintendência de Transito e Transporte de Campina 
Grande, a:  PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME - R$ 7.700,00.Campina Grande - PB, 
03 de Maio de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente Publique-se e cumpra-se.

 GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

A UNIÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA
AVISO DE  PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016 

PROCESSO Nº 29.202.000065.2016 
REGISTRO CGE Nº 16-00341-6

A UNIÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, através de seu pregoeiro, 
torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
0005/2016, para aquisição de MATERIAL GRÁFICO no dia 24/05/2016, às 09:00 hs, na sala de 
reunião deste Órgão, situada na BR 101, Km 03, Distrito Industrial de João Pessoa – PB, telefone 
(83) 3218-6535.

Maiores informações e cópia do Edital poderão ser obtidas no endereço acima e site www.
centraldecompras.pb.gov.com.br

João Pessoa, 10 de maio de 2016.
JOSÉ NOIRTON MAIA LEITE

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação/Leiloeiro Oficial 

Marco Tulio Montenegro Cavalcanti Dias, sediada na Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança 
- PB, às 10:00 horas do dia 01 de Junho de 2016, licitação Modalidade Leilão  para: alienação de 
veículos, sucatas e demais materiais, no estado em que se encontram, cuja reunião acontecerá na 
Sede da Secretaria de Obras e Transportes do Município com endereço à Rua Ascendino Portela, 
183, Centro, nesta cidade. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posterio-
res. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

 Esperança - PB, 11 de Abril de 2016.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO  -  DISPENSA Nº DV00007/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00007/2016, 
que objetiva: Contratação de Empresa para Locação de Impressoras Multifuncionais a laser; 
RATIFICO o correspondente procedimento e o seu objeto a: AZUS COPY CENTER COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA - R$ 7.800,00.Campina Grande - PB, 02 de Maio de 2016.FELIX ARAUJO 
NETO - Diretor Superintendente

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 11:00 horas do dia 30 de Maio de 2016, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da construção 
civil destinada à execução dos serviços de Reforma da 2ª Etapa do Campo de Futebol, localizado 
na Rua Pedro Vitor, nº 352 - Centro, nesta cidade de Areial/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) 3368-
1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial - PB, 10 de Maio de 2016
ADRIANO FIRES BARBOSA 

Presidente da Comissão

 COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA
COTRAMARE

Assembleia Geral Extraordinária
O presidente da Cooperativa dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis Ltda, com sede na rua 

Santa Rita, 485, Bairro do Quarenta, Campina Grande, inscrita no CNPJ nº 04.812.097/ 0001-98. 
no uso de suas atribuições estatutárias e da vigente legislaçãoconvoca os senhores cooperados 
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que acontecerá no dia 30 de maio de 2016, 
às 14:00, 15:00 e 16:00 horas,em 1ª,2ª e 3ª convocações, respectivamente,com um mínimo de 10 
cooperados, na sede da Cooperativa, conforme endereço acima, para discutir e deliberar sobre 
as seguintes ordens do dia:

1) Eleição da nova diretoria e do Conselho Fiscal,
2) Reforma do Estatuto

Campina Grande, 13 de maio de 2016
Paulo Borges

Presidente da COTRAMARE

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 41
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): Jose 
Reginaldo Dantas da Silva, matrícula n. 175.702-4, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a 
esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de 
apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0039576-3/2015.

  João Pessoa, 10 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 42
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Re-

gime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): 
Leonidas Mendes de Araujo Filho, matrícula n. 157.583-0, para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 
às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº0002416-4/2016.

  João Pessoa, 10 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

 EDITAL DE CHAMAMENTO n. 43
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): Flavio 
Demesio dos santos, matrícula n. 127.600-5, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de 
apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0032654-2/2015.

  João Pessoa, 10 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Sistema de Gestão Pública 

para desenvolvimento das Funções da Administração Pública Municipal, para suprir as necessida-
des da Superintendência de Transito e Transporte de Campina Grande. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00008/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: 04.122.2001.2154 Ações Administrativas da STTP. 3390.39 99 000 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PAR-
TES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande 
e: CT Nº 00039/2016 - 03.05.16 - PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME - R$ 7.700,00

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa para Locação de Impressoras Multifuncionais a laser. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00007/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Campina Grande: 04 122 2001 2154 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA STTP / 
15.451.1029.2153 - AÇÕES DE MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSITO - 3390.39.99.000 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: quatro meses a partir da 
assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes 
Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00038/2016 - 02.05.16 - AZUS COPY CENTER COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 04.685.950/0001-58 – Valor  R$ 7.800,00.

CENTRO DE EDUCAÇÃO S. R. RAMOS – CNPJ Nº 05.139.034/0001-85. Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência do Meio Ambiente emitiu a Licença Prévia nº 965/2016 em João 
Pessoa, 26 de abril de 2016 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: CENTRO DE EDUCAÇÃO 
S. R. RAMOS Na(o) RUA FERNANDES VIEIRA, 1205, JOSÉ PINHEIRO – Município: CAMPINA 
GRANDE – UF: PB. Processo: 2015-007550/TEC/LP-2617.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Sistema de Gestão Pública 

para desenvolvimento das Funções da Administração Pública Municipal, para suprir as necessida-
des da Superintendência de Transito e Transporte de Campina Grande. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00008/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: 04.122.2001.2154 Ações Administrativas da STTP. 3390.39 99 000 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PAR-
TES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande 
e: CT Nº 00039/2016 - 03.05.16 - PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME - R$ 7.700,00

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa para Locação de Impressoras Multifuncionais a laser. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00007/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Campina Grande: 04 122 2001 2154 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA STTP / 
15.451.1029.2153 - AÇÕES DE MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSITO - 3390.39.99.000 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: quatro meses a partir da 
assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes 
Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00038/2016 - 02.05.16 - AZUS COPY CENTER COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 04.685.950/0001-58 – Valor  R$ 7.800,00.

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR 

EXTRATO DE DISTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2014 

Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 00033/2014, firmado em 15 de abril de 2014, 
CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Aguiar, representada pelo Prefeito Constitucional, o Sr. 
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO, e tendo como CONTRATADA a empresa EOS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI EPP, através do seu representante legal. OBJETO: Distrato do Contrato de 
Prestação de Serviços nº 00033/2014, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR e 
a empresa EOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, renunciando as partes, de maneira 
irretratável, à indenizações, cobrança de multas rescisórias ou equivalentes, de forma administrativa.

Aguiar – PB, 10 de Maio de 2016
Manoel Batista Guedes Filho  -  Prefeito Constitucional

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DE REDUÇÃO VALOR

OBJETO: Contratação mensal de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de 
Educação.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00011/2016, e art. 58, I, § 1º da Lei 8666/93, 
em virtude da alteração da cláusula 3º do contrato, a qual a partir do consentimento do contratado 
foi reduzido de R$ 102.000,00 para R$ 90.000,00 anual, de modo a melhor atender as necessidades 
da prefeitura Municipal de Cajazeiras

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00036/2016 - 10.05.16 - João Vitor Mendes de Almeida - R$ 90.000,00

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de imóvel para o funcionamento do Posto dos Correios do Distrito de En-

genheiro Àvidos.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00008/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.030 - SECRETARIA DE ADMI-

NISTRAÇÃO 04.122.2005.2011 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.36 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 001 – RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00046/2016 - 11.05.16 - RUBISMAR DIAS SILVA - R$ 3.600,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00008/2016.
OBJETO: Locação de imóvel para o funcionamento do Posto dos Correios do Distrito de En-

genheiro Àvidos.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 10/05/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00008/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00008/2016, 
que objetiva: Locação de imóvel para o funcionamento do Posto dos Correios do Distrito de Enge-
nheiro Àvidos; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RUBISMAR 
DIAS SILVA - R$ 3.600,00.

Cajazeiras - PB, 10 de Maio de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo tipo caminhão com 
carroceria de madeira. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 11 de Maio de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016

OBJETO: locação de son de  pequeno porte  para realização de palestras e eventos internos 
para atender as secretarias do município de malta  conforme termo de referencia naexo I do edital

ABERTURA: Dia 24 de Maio de 2016 as 08:40 horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente João Pessoa, 391, centro MALTA- Estado da 
Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Malta- PB  10 de maio de 2016
ANA PAULA SANTOS DA SILVA

Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016

OBJETO:  Contratação de empresa(s) para a prestação de serviço de provedor para conexão à 
internet via rádio destinados a atender as secretarias e programas do município de malta  conforme 
termo de referencia anexo I do edital.

ABERTURA: Dia 24 de Maio de 2016 as 10:40 horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente João Pessoa, 391, centro MALTA- Estado da 
Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Malta- PB  10 de maio  de 2016
ANA PAULA SANTOS DA SILVA

Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016

OBJETO contratação dos serviços serralharia para confecção de portas, janelas   e concertos 
diversos para atender as  secretarias  do município de malta  conforme termo de referência anexo 
I ao edital .

ABERTURA: Dia 24 de Maio de 2016 as 12:20 horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente João Pessoa, 391, centro MALTA- Estado da 
Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Malta- PB  10 de maio  de 2016
ANA PAULA SANTOS DA SILVA

Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00028/2016, para o dia 17 de 

Maio de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Joaquim Cavalcante 
de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM

Remigio - PB, 11 de Maio de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 0116/2015

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2015
CONTRATADO: SOCONSTROI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA-ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXE-

CUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS PORTE 1 
CONFORME PROPOSTA 11376311000113003, NO MUNICIPIO DE REMIGIO.

- PELO PRESENTE INSTRUMENTO FICA RESCINDIDO UNITERALMENTE O CONTRATO 
0116/2015 ORIUNDO DA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015, FIRMADO ENTRE 
AS PARTES, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 79,I C/C 78,XII DA LEI 8.666/93

Remigio - PB, 10 de Maio de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001-2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 31 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da 
construção civil destinada a execução dos serviços de Ampliação da Escola Municipal Padre Ibiapina 
- Santa Fé - Solânea/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) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 06 de Maio de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002-2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da 
construção civil destinada a execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedo e Drena-
gem Pluvial das Ruas: Alaíde Silva e Padre Pinto - Solânea/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) 3363-
1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 06 de Maio de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO

 Presidente da Comissão

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA
Pelo presente edital, fica REVOGADA a partir desta e sem nenhum efeito, a procuração pública 

lavrada no livro 257, folhas 154 à 154v, datada 30/11/2015 no serviço  Notarial “Pessoa Milanez”, 
3º Oficio de Notas, desta Capital, em que é parte outorgante: HILDA COUTINHO DE SALES SILVA, 
e a parte outorgada: LUCIETE COUTINHO DE SALES SILVA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003-2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 31 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da 
construção civil destinada a execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedo e Drena-
gem Pluvial das Ruas: João Fausto Pinto e Pedro II de Almeida - Solânea/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) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 06 de Maio de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

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

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 16:00 horas do dia 31 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da 
construção civil destinada a execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem 
Pluvial das Ruas: João Marcelino Pereira e Arlindo Alcides Dantas - Solânea/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) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 06 de Maio de 2016
TEREZA CRISTINA GOMES PINTO 

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE PEÇAS 
E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE UIRAÚ-
NA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 11 de Maio de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SER-
VIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DA CIDADE DE UIRAÚNA-PB Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 11 de Maio de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de jardinagem 
em diversas áreas públicas da cidade - manutenção de praças e canteiros. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 11 de Maio de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial 00035/2016, cujo objeto 
é a AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, marcada para o dia 24/05/2016 às 08:30h, fica adiada para 
o dia 25/05/2016 às 10:30h,em virtude de alteração na especificação do objeto no instrumento 
convocatório. O novo edital estará disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link:Transparencia.  
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, 11 de maio de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
 COMUNICADO – ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2016
O Presidente da CPL comunica que ONDE LÊ - SE: a sessão pública para abertura dos envelopes 

Proposta de Preços será realizada no dia 16/05/2016 – LEIA-SE: a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 18/05/2016 no mesmo Horário.  Publicado no 
Diário Oficial do Estado no dia 07/05/2016 e Jornal A União no dia 10.11.2014, referente ao aviso 
de Resultado Fase Proposta. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111
Marcação - PB, 11 de Maio de 2016.

Luan Fabricio Pereira de Oliveira – Presidente da CPL

 CONSTRUTORA DATERRA LTDA - CNPJ:08.850.107/0001-30, Torna público que a  SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 1055/2016 em 
João Pessoa, 5 de maio de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação  Multifamiliar. 
Na(o) AVENIDA ESPIRITO SANTO – QD 080, LT 0040, Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2016-001538/TEC/LP-2667.

7 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA – ME  - CNPJ: 16.777.247/0001-59, Torna 
público que a  SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1075/2016 em João Pessoa, 5 de maio de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: EDIFICAÇÃO  MULTIFAMILIAR COM 04 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 02 PAVIMENTOS 
NUMA ÁREA DE 187.82M². Na(o) – LOTE 30, QD. G – LOTEAMENTO CIDADE VIVA, Município: 
SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-002511/TEC/L0-2016.

A RW CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 19.432.920/0001-07, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para O LOTE 
15 , situado à Rua Projetada , QD, E  Lt 15, Lot. CIDADE VIVA , MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB.
PROCESSO-2016-002306.

A RW CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 19.432.920/0001-07, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para O LOTE 
21 , situado à Rua Projetada , QD, E  Lt 21, Lot. CIDADE VIVA , MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB.
PROCESSO-2016-002304.

A RW CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 19.432.920/0001-07, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para O LOTE 
23 , situado à Rua Projetada , QD, E  Lt 23, Lot. CIDADE VIVA , MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB.
PROCESSO-2016-002307.

RBS CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA – EPP – CNPJ/CPF Nº 18.709.958/0001-11 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1058/2016 em João Pessoa, 5 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Edificação Multifamiliar com 04 (quatro) Pavimentos, com Sistema de Tratamento da 
Cagepa Na(o) -  RUA FELINTO ARRUDA DE ESCOLÁSTICO – CRISTO REDENTOR  Município:  
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-002447/TEC/LO-1998.

HP INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – CNPJ Nº 18.334.428/0001-36 Torna pú-
blico que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação de número 
203/2016 para Construção Residencial Multifamiliar - 04 Unidades Área: 187,90M², situado a Rua 
Luiz Gonzaga Mendes Lira, Setor 41, Quadra 097, Lote 0220 - Loteamento Santa Verônica - Bairro: 
José Américo João Pessoa – PB.

CIAVE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME – CNPJ Nº 09.117.979/0001-57, vem por meio desta 
torna público que requereu a SEMAM (Secretaria de Meio Ambiente) as Licenças Prévia e Insta-
lação para obra localizado na Rua Francisco Tavares da Silva, ST. 56, QD. 046, LT. 237- Bairro de 
Gramame, nesta capital.

MASSAÍ CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E PARTIPAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 01.295.921/0001-
91 vem por meio desta torna público que requereu a SEMAPA (Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura) as Licenças Prévia e Instalação para Obra, localizado na Rua Josenilda do Socorro 
Vieira, Jardim Camboinha, Camboinha, Cabedelo.

MARCOLINO CONSTRUÇÕES  LTDA, CNPJ Nº 03.938.229/0001-60 , TORNA PÚBLICO QUE 
A SUDEMA – SUP. DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 
1068/16, EM JOÃO PESSOA, 05 DE MAIO DE 2016, PRAZO DE 620 DIAS, PARA A ATIVIDADE 
DE EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR, TIPO FLAT AV. PRES. EPITACIO PESSOA, QD. 07, LT. 79, 
TAMBAU, NESTA CAPITAL. ATRAVES DO PROCESSO  2016-002143/TEC/LI-4763.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
CAMPINA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
CAMPINA GRANDE - IPSEM, comSEDE à Rua Maria Vieira César, N° 135, Bairro Jardim Tavares, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, através de seu PREGOEIRO, torna público, 
para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo comoOBJETO aAQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE INFORMÁTICA, conforme especificações contidas no ANEXO X doEDITAL.Os Envelopes 
contendo os documentos de “PROPOSTA DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO” envolvendo o presente 
certame serão recebidos pelo PREGOEIRO e sua equipe de Apoio, às 09:00 horas do dia 24 de 
maio de 2016,  em sessão pública, no auditório do IPSEM, obedecendo rigorosamente aos termos, 
instruções, especificações e condições contidas nesteEDITAL e seus ANEXOS,Disponível em http://
ipsem.org.br/licitacoes/.Em estrita conformidade com a LEI FEDERAL N.°10.520/02 e LEIFEDERAL 
N.º8.666/93, e suas alterações posteriores.

ALEXSANDRO LUIZ DA SILVA CORDEIRO
PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LEITURA DE LÂMINAS DE 

EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAL DE FORMA PARCELADA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: SECETARIA DE SAÚDE - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIO PESSOA 

JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00036/2016 - 12.05.16 - ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA - R$ 33.750,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BASICA DE FORMA PARCELADA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAUDE - 3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOS 

PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00028/2016 - 09.05.16 - A COSTA COMERCIO ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - R$ 158.113,00
CT Nº 00029/2016 - 09.05.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 68.715,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONROLADOS PARA O CAPS DE FORMA 

PARCELADA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAUDE - 3390-30 - MATERIAL DE CNSUMO - RECURSOS 

PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00030/2016 - 09.05.16 - A COSTA COMERCIO ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - R$ 122.145,00
CT Nº 00031/2016 - 09.05.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 134.585,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTOS INJETAVEIS DE FORMA PARCELADA
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAUDE - 3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOS 

PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00032/2016 - 11.05.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 37.559,00
CT Nº 00033/2016 - 11.05.16 - ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICA-

MENTOS LTDA - R$ 42.494,00
CT Nº 00034/2016 - 11.05.16 - medfarmacy hospitalar ltda - R$ 22.154,00
CT Nº 00035/2016 - 11.05.16 - VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - R$ 38.250,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
HOSPITARES PARA AS USBs. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 11 de Maio de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL DE ESCRITÓRIO PARA EQUIPAR AS UBS DE REMÍGIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 11 de Maio de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
E EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIOS ODONTÓLICOS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 11 de Maio de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2016
 Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Ampliação da E.M.E.F. Amélia Maria Sar-
mento. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado e através do  tel:(83) 3554-1070, Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br

 Nazarezinho - PB, 11 de Maio de 2016 
 LARISSA MENDES DOS SANTOS 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LEITURA DE LÂMINAS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS 
CÉRVICO-VAGINAL DE FORMA PARCELADA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA - R$ 33.750,00.

Pocinhos - PB, 09 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ME-
DICAMENTOS DA FARMÁCIA BASICA DE FORMA PARCELADA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA - R$ 158.113,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 68.715,00.

Pocinhos - PB, 05 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS CONROLADOS PARA O CAPS DE FORMA PARCELADA; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATAC. DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 122.145,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 134.585,00.

Pocinhos - PB, 05 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 12 de maio de 2016

Responsavel.: JARBAS SANTOS DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 005765860/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$665,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027209
Responsavel.: JARBAS SANTOS DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 005765860/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$552,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027199
Responsavel.: P B COM VAREJISTA DE COMP.INDS
CPF/CNPJ: 020590404/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$656,26
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027008
Responsavel.: P & B COM.VAREJISTA DE COMPO-
NENTES
CPF/CNPJ: 020590404/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$161,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027195
Responsavel.: RENT A TRUCK OPERADOR LOGIS-
TICO LTD
CPF/CNPJ: 001034009/0016-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$135,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027184
Responsavel.: RICARDO DIEGO S.FREITAS-OF.DIE
CPF/CNPJ: 014846399/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$282,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027530
Responsavel.: ROSANGELA GOMES FERREIRA 
PESSOA ME
CPF/CNPJ: 010837450/0001-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$627,46
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027207
Responsavel.: SALGADO EXPRESS
CPF/CNPJ: 012602902/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$866,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027032

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,  12/05/2016
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 INC. SERV. INST. E MANUT.
CPF/CNPJ: 015105712/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$915,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026828
Responsavel.: ALUIZIO GOMES TAVARES SOBRI-
NHO 5483
CPF/CNPJ: 015549054/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 1.570,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026759
Responsavel.: ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 
009967
CPF/CNPJ: 019484271/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 3.663,17
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027262
Responsavel.: ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 
009967
CPF/CNPJ: 019484271/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 1.499,47
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027263
Responsavel.: FLAVIANO PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 052428364-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$244,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026786
Responsavel.: FLAVIANO PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 052428364-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$384,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026796
Responsavel.: FRANCISCA JULIA CAVALCANTI 
LACERDA
CPF/CNPJ: 617833404-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 1.143,69
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026669
Responsavel.: FRANCISCA SANDRA GOMES DOS 
SANTOS 0
CPF/CNPJ: 023020321/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$365,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027166

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO 
ESTADO DA PARAÍBA, Rua da República, 730 – Centro – João Pessoa/PB. EDITAL DE CONVO-
CAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Pelo presente ficam convocados os traba-
lhadores da ELIZABETH CIMENTOS, para tomarem parte de uma Assembléia Geral Extraordinária 
que será realizada no dia 18 de Maio de 2016 no parque fabril da empresa acima mencionada, 
situada no Município de Alhandra/PB às 13h00 em primeira convocação com 2/3 dos trabalhadores 
presentes, e não havendo quorum a mesma será realizada uma hora após com qualquer números 
de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital 
de Convocação; b) Discussão e aprovação da pauta de reivindicação de aumento salarial e/ou 
autorizar a Diretoria desta entidade de classe a  instaurar Dissídio Coletivo de aumento salarial.  
João Pessoa, 11 de Maio de 2016. Antônio Rocha de Oliveira – PRESIDENTE.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N 063/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 24/05/2016, às 9:00h (Nove) horas para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA HELICÓPTERO, des-
tinado SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SESDS, conforme 
Anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº  16-00330-9
João Pessoa, 10 de Maio de 2016.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N058/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 25/05/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de carne bovina, frango, peixe e derivados, destinado a Escola 
de Serviço Publico do Estado da Paraíba - ESPEP, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00331-7
João Pessoa, 11 de maio de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - EMEPA
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

 CONCORRENCIA Nº 001/2015
REGISTRO NA CGE Nº 16-00008-6

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA, através da Comissão 
Especial de Licitação – CEL, torna público o resultado do julgamento da documentação de habili-
tação da CONCORRÊNCIA Nº 001/2015, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia 
especializada para execução de obra referente à construção de muro limítrofe e guarita da E.E. de 
Mangabeira, em João Pessoa-PB, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes 
no projeto básico e demais anexos do Edital. Após a análise da documentação de Habilitação, a 
Comissão julgou INABILITADAS as empresas: 1 - JH CARNEIRO CONSTRUÇÕES E INCORPO-
RAÇÕES LTDA (EPP), por infringir o subitem 25.3 do edital; 2 - RRF LACERDA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI (EPP), por infringir o subitem 25.3 do edital; 3 - COESA – COMERCIO E 
EGENHARIA LTDA – EPP (EPP), por infringir o subitem 10.3.1, alínea “b.4”); 4 - ENGEMAIS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP (EPP), por infrigir subitem 25.3 do edital;  5 - E M 
CONSTRULIMP EIRELI – EPP (EPP), por infringir o subitem 10.3.1, alínea “b.4”, bem como o 
subitem 10.2.1, alínea “c”; 6 - LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, (perdeu 
os benefícios de ME por ausência de Declaração, conforme subitem 10.5.1, alínea”c” e “c.2”),  por 
infringir o subitem 25.3 do edital;  7 - PLANTEL PLANEJAMENTO, PROJETOS  E CONSTRUÇÕES 
LTDA, (perdeu os benefícios de EPP por ausência de Declaração, conforme subitem 10.5.1, alínea”c” 
e “c.2”),  por infringir o subitem 25.3 do edital ;  8 - RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
por infringir o subitem 25.3 do edital; 9 -  CONSTRUTORA CAVASA VALAS E SANEAMENTO 
LTDA, (perdeu os benefícios de ME  por ausência de Certidão Simplificada da Junta Comercial, 
conforme subitem 10.3.1, alínea”b.3”), por infringir o subitem 10.3.1, alínea “b.4”,  subitem 25.3 do 
edital, bem como 10.2.1, alínea”c” ; 10- PINHEIRO E BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 
LTDA – ME, (perdeu os benefícios de EPP por ausência de Declaração, conforme subitem 10.5.1, 
alínea”c” e “c.2”),  por infringir o subitem 25.3 do edital , bem como por não preencher o requisito 
do subitem 27.2 do Edital; 11- ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA – ME (ME),  por 
infringir o subitem 25.3 do edital. Tendo sido consideradas HABILITADAS as empresas: 1 –Q EM-
PREENDIMENTOS E TERRAPLENAGEM LTDA. (EPP), 2 – SOLO Moveterras (EPP), 3- MINDÊLO 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP.(EPP), 4 – CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO 
LTDA. , 5- RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. (EPP), 6 – GASA ENGENHARIA LTDA 
, 7 – G&S CONSTRUTORA LTDA.(ME),  8- LMX EMPREENDIMENTOS EIRELI (EPP), 9 – A3T 
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA (EPP), 10 – CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM 
LTDA; 11 – BERTA CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA – EPP (EPP), 12 – LRC 
CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E CONSULTORIA EIRELI – EPP (perdeu os benefício de EPP, por 
ausência de Declaração conforme subitem 105.1, alíneas “c” e “c.2”), 13 – ECOL ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP (EPP); 14 – LUMAR ENGENHARIA LTDA(EPP); 15 – ECOMAQ – 
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS EIRELI – EPP (EPP); 16 – NORDCON NORDESTE 
E CONSTRUTORA LTDA – EPP(ME), 17 - FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA 
(EPP); 18 – CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA (EPP). Fica aberto o prazo para possíveis 
recursos, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme determina legislação. Em cumprimento ao 
art. 43 da Lei 8666/93, a EMEPA torna público que a abertura dos envelopes contendo as propostas 
das empresas habilitadas realizar-se-á no dia 30 (trinta) de maio de 2016 às 09h00min na sala da 
CPL da EMEPA/PB, situada à BR 230 Km 13,3, Estrada de Cabedelo, CEP 58.310-000, Emater/
PB. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata. João Pessoa, 
24 de fevereiro de 2016.

LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS
Presidente da CEL

LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº. 185/2016
EMPASA – Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas – CNPJ Nº. 

40.981.516/0001-89, torna público que a SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente emitiu a Licença 
de Operação nº. 185/2016, em João Pessoa, 29 de Abril de 2016 – Prazo de Validade até 29 de Abril 
de 2017, para atividades relativas a abastecimento e serviços agrícolas,; produtos hortifrutigranjeiros; 
atividades de compostagem: área de demonstração para experiência científica.

Processo Nº 2014/303979.

DECLARAÇÃO Nº. 194/2013 
EMPASA – Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas – CNPJ Nº. 

40.981.516/0001-89, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Declaração Nº. 194/2013 em João Pessoa, 11 de Julho de 2013, declarando 
que de acordo com a Norma Administrativa NA – 125 – SUDEMA, a EMPASA está DISPENSADA 
do Licenciamento Ambiental para implantação do Galpão quiosque de comercialização de flores do 
APL – Arranjo Produtivo Local da Floricultura do Estado da Paraíba, localizado na Avenida Ranieri 
Mazilli, s/n – Cristo Redentor, no município de João Pessoa – PB.

JOSÉ TAVARES SOBRINHO – Diretor Presidente.

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIANº 005/2015
Registro CGE Nº. 15-01523-0

Objeto:Contratação dos serviços de projeto executivo, construção e montagem e demais ser-
viços necessários para a execução de Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) canalizado 
da PBGÁS, em tubos de Polietileno de Alta Densidade – PEAD, para os segmentos Residencial 
e Comercial na região Metropolitana de João Pessoa/PB, em conformidade com o ANEXO Q4 – 
Memorial Descritivo e demais anexos.

Considerando a existência de interesse público decorrente de fato superveniente, além da incon-
veniência de manutenção de controvertido e juridicamente inseguro certame, o diretor Presidente, 
no uso de suas atribuições, decideREVOGAR a licitação Concorrência nº 005/2015.

GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental 
nº 763/2016 em João Pessoa, 06 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECU-
PERAÇÃO DO AÇUDE CANAFISTULA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na (o): Município: SOLANEA - UF: PB. 
Processo: 2016-001163/TEC/AA-3689

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
766/2016 em João Pessoa, 06 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE MILHÃ, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na (o): Município: PUXINANÃ - UF: PB. Processo: 
2016-001165/TEC/AA-3690

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
932/2016, em João Pessoa, 22 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE POLEIROS, CONTEPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na(o) – Município: BARRA DE SANTA ROSA – UF: 
PB Processo: 2016-001166/TEC/AA-3691

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 933/2016 em João Pessoa, 22 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECU-
PERAÇÃO AÇUDE COSME DA ROCHA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na(o): Município: MATINHAS – UF: PB. 
Processo: 2016-001170/TEC/AA-3694

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental 
nº 938/2016 em João Pessoa, 22 de abril de 2016 – Prazo de 365 dias.  Para atividade de: RE-
CUPERAÇÃO DO AÇUDE SÃO SALVADOR, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na(o) - MUNICÍPIO SAPÉ - UF: PB 
Processo: 2016-001181/TEC/AA-3699

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
939/2016 em João Pessoa, 22 de abril de 2016 – Prazo de 365 dias.  Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE NATUBA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na(o) – Município: NATUBA- UF: PB Processo: 
2016-001183/TEC/AA-3700

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
940/2016 em João Pessoa, 22 de abril de 2016 – Prazo de 365 dias.  Para atividade de: RECU-
PERAÇÃO DO AÇUDE VÁRZEA GRANDE, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na(o) Município: PICUÍ - UF: PB Processo: 
2016-001188/TEC/AA-3701

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
764/2016 em João Pessoa, 06 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE CAMALAÚ, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na (o): Município: CAMALAÚ - UF: PB. Processo: 
2016-001190/TEC/AA-3702

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
767/2016 em João Pessoa, 06 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE SÃO FRANCISCO, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na (o): Município: TEIXEIRA - UF: PB. 
Processo: 2016-001191/TEC/AA-3703

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
768/2016 em João Pessoa, 06 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE CACHOEIRA DOS ALVES, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na (o): Município: ITAPORANGA - UF: 
PB. Processo: 2016-001196/TEC/AA-3704

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
769/2016 em João Pessoa, 06 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE VIDÉO, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na (o): Município: CONCEIÇÃO - UF: PB. Processo: 
2016-001197/TEC/AA-3705

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
770/2016 em João Pessoa, 06 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE BASTIANA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na (o): Município: TEIXEIRA - UF: PB. Processo: 
2016-001198/TEC/AA-3706

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
771/2016 em João Pessoa, 06 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECUPERA-
ÇÃO DO AÇUDE CAPOEIRA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na (o): Município: SANTA TEREZINHA - UF: PB. 
Processo: 2016-001199/TEC/AA-3707

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
941/2016, em João Pessoa, 22 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE RIAÇHO DAS MOÇAS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na (o): Município: TEIXEIRA- UF: PB. 
Processo: 2016-001204/TEC/AA-3711

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
776/2016 em João Pessoa, 06 de abril de 2016 – Prazo de 365 dias.  Para atividade de: RECUPERA-
ÇÃO DO AÇUDE CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONTEPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na(o) – Município: ITAPORANGA UF: 
PB Processo: 2016-001214/TEC/AA-3715

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
765/2016 em João Pessoa, 06 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE ACAUÃ, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na (o): Município: ITATUBA - UF: PB. Processo: 
2016-001169/TEC/AA-3693

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
934/2016 em João Pessoa, 22 de abril de 2016 – Prazo de 365 dias.  Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO AÇUDE DOS PADRES, CONTEPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na(o) - Município:  MATINHAS - UF: PB Processo: 
2016-001171/TEC/AA-3695

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 936/2016 em João Pessoa, 22 
de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE ARAÇAGI 
CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA 
DE CALHAS. Na(o) - Município: ESPERANÇA – UF: PB. Processo: 2016-001177/TEC/AA-3697

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 937/2016 em João Pessoa, 22 
de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE ARAÇAGI 
CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA 
DE CALHAS. Na(o) - Município: ARAÇAGI – UF: PB. Processo: 2016-001179/TEC/AA-3698

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
772/2016, em João Pessoa, 06 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE SERRA VERMELHA, COTENPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na(o) – Município: CONCEIÇÃO – UF:PB 
Processo: 2016-001201/TEC/AA-3709

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
774/2016 em João Pessoa, 06 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECUPERA-
ÇÃO DO AÇUDE JENIPAPEIRO, CONTEPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na(o) – Município: OLHO D’ÁGUA-PB. Processo: 
2016-001205/TEC/AA-3712

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 942/2016 em João Pessoa, 22 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE CONDADO, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na(o)- Município: CONCEIÇÃO-UF: PB. Processo: 
2016-001207/TEC/AA-3713

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental nº 
775/2016, em João Pessoa, 06 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CÉGOS, CONTEPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS.  Na(o) – Município: CATINGUEIRA 
UF: PB Processo: 2016-001211/TEC/AA-3714

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu Autorização Ambiental 
nº 773/2016, em João Pessoa, 06 de abril de 2016 – Prazo: 365 dias.  Para atividade de: RECU-
PERAÇÃO DO AÇUDE ALBINO, CONTEPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na(o) – Município: IMACULADA – UF: PB Processo: 
2016-001202/TEC/AA-3710
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MED-
CAMENTOS INJETAVEIS DE FORMA PARCELADA.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 37.559,00; ENDOMED COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 42.494,00; medfarmacy hospitalar ltda - R$ 
22.154,00; VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - R$ 38.250,50.

Pocinhos - PB, 09 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

RESULTADO DE JULGAMENTO  DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste 
tornar público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento dos Documentos de 
Habilitação do Pregão Presencial nº 00020/2016 com o seu objeto Contratação de empresa especia-
lizada em exames radiológicos e demais exames por imagem, para o Município de Pedra Branca-PB. 
Com as licitantes habilitadas quanto ao julgamento dos documentos de habilitação: as empresas: 
UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME - CNPJ Nº 09.442.754/0001-76 e VALE 
IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME - CNPJ nº 18.557.568/0001-73.

Pedra Branca - PB, 11 de Maio de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS 

Pregoeiro Oficial  

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS    
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste 
tornar público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento das Propostas de Preços 
do Pregão Presencial nº 00020/2016 com o seu objeto Contratação de empresa especializada em 
exames radiológicos e demais exames por imagem, para o Município de Pedra Branca-PB. Com as 
licitantes classificadas quanto ao julgamento das propostas de preços: as empresas: UDI PATOS 
SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME - CNPJ Nº 09.442.754/0001-76, vencedora com o 
valor de R$ 74.250,00 (setenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais) e VALE IMAGEM CLÍNICA 
DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME - CNPJ nº 18.557.568/0001-73, vencedora com o valor 
de R$ 151.750,00 (cento e cinquenta e um mil e setecentos e cinquenta reais).

Pedra Branca - PB, 11 de Maio de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS 

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00009/2016 - FMAS
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE IM-

PRESSORAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM.
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016 - FMAS
DOTAÇÃO: RECURSO ORDINÁRIO: 08 244 2011 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 

DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 175 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM 
CONTRATADO: WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP, CNPJ: 19.835.542/0001-02, 

PELO VALOR DE R$ 15.200,00 (QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS)
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa para confecção do Fardamento Escolar para o município de Natuba/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ADRIANA MARIA MENDONCA DE AGUIAR 
09596923471 - R$ 138.600,00.

Natuba - PB, 06 de Maio de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 13:00 horas do dia 24 de Maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Gás Liquefeito 
de Petróleo em botijões de 13kg e Água Mineral Natural contendo de 19,5 a 20 Litros de água, 
para as necessidades das diversas Secretarias do Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-
1042. Email: natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 10 de Maio de 2016
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para confecção do Fardamento Escolar para o município 
de Natuba/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: Órgão 02 Unidade 04 12.361.0188.2.010 

- Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.30 - Material de Consumo
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00024/2016 - 09.05.16 - ADRIANA MARIA MENDONCA DE AGUIAR 09596923471 - R$ 

138.600,00

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015/SEIRHMACT

REGISTRO CGE Nº. 16-00024-1
PROCESSO SEIRHMACT Nº 3546/2015

Com base na documentação inserida no Processo nº 03546/2015/SEIRHMACT, que trata dos 
procedimentos administrativos para realização da Tomada de Preços nº 09/2015, que tem por objeto 
de Aquisição de 42 (Quarenta e dois) Cataventos para atender a demanda de perfuração de 150 
(Cento e cinqüenta) poços, constates no Projeto Básico, anexo ao Edital, para as necessidades 
da Secretaria de Estado de Infraestrutura, dos recursos Hídricos, do Meio Ambiente e Ciência e 
Tecnologia-SEIRHMACT , e, 

Considerando as informações contidas no Relatório Final apresentado pela Comissão Perma-
nente e Parecer da Assessoria Jurídica, quanto à regularidade dos procedimentos, em harmonia 
com o que prescreve a Lei nº 8.666/93, que regula as licitações e os Contratos Administrativos e,

Considerando ainda que ao procedimento foi dada a publicidade necessária, para que as Em-
presas interessadas pudessem participar do certame, sendo ao final julgada vencedora do certame 
a Empresa INDÚSTRIA YVEL LTDA, CNPJ Nº 08.811.812/0001-29.

 HOMOLOGO a licitação com obediência das formalidades legais e ADJUDICO em favor da 
Empresa INDÚSTRIA YVEL LTDA, CNPJ Nº 08.811.812/0001-29, que apresentou proposta financeira 
de menor preço e mais vantajosa para a Administração, no valor de R$ 495.600,00 (Quatrocentos 
e noventa e cinco mil e seiscentos reais), devendo ser notificada para a assinatura do Contrato, 
tudo em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que rege as licitações 
e contratos com a Administração Pública.

Na forma da Lei, publique-se para conhecimento dos interessados.
João Pessoa, 10 de maio de 2016.

João Azevêdo Lins Filho
Secretário Titular

SEIRHMACT

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2015/SEIRHMACT

REGISTRO CGE Nº. 15-01786-4
PROCESSO SEIRHMACT Nº 3552/2015

Com base na documentação inserida no Processo nº 03552/2015/SEIRHMACT, que trata dos 
procedimentos administrativos para realização da Tomada de Preços nº 10/2015, que tem por 
objeto de Aquisição de materiais (Cimento e Tijolos) para atender a demanda de perfuração de 150 
(Cento e cinqüenta) poços, constates no Projeto Básico, anexo ao Edital, para às necessidades 
da Secretaria de Estado de Infraestrutura, dos recursos Hídricos, do Meio Ambiente e Ciência e 
Tecnologia-SEIRHMACT , e, 

Considerando as informações contidas no Relatório Final apresentado pela Comissão Perma-
nente e Parecer da Assessoria Jurídica, quanto à regularidade dos procedimentos, em harmonia 
com o que prescreve a Lei nº 8.666/93, que regula as licitações e os Contratos Administrativos e,

Considerando ainda que ao procedimento foi dada a publicidade necessária, para que as Em-
presas interessadas pudessem participar do certame, sendo ao final julgada vencedora do certame 
a Empresa GERALDO VIDAL DA NÓBREGA, CNPJ Nº 18.995.457/0001-49.

 HOMOLOGO a licitação com obediência das formalidades legais e ADJUDICO em favor da 
Empresa GERALDO VIDAL DA NOBREGA, CNPJ Nº 18.995.457/0001-49, que apresentou proposta 
financeira de menor preço e mais vantajosa para a Administração, no valor de R$ 35.460,00 (Trinta 
e cinco mil e quatrocentos e sessenta reais), devendo ser notificada para a assinatura do Contrato, 
tudo em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que rege as licitações 
e contratos com a Administração Pública.

Na forma da Lei, publique-se para conhecimento dos interessados.
João Pessoa, 10 de maio de 2016.

João Azevêdo Lins Filho
Secretário Titular

SEIRHMACT

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2015/SEIRHMACT

REGISTRO CGE Nº. 15-01780-5
PROCESSO SEIRHMACT Nº 3547/2015

Com base na documentação inserida no Processo nº 03547/2015/SEIRHMACT, que trata dos 
procedimentos administrativos para realização da Tomada de Preços nº 10/2015, que tem por objeto 
de Aquisição de Eletrobombas para atender a demanda de perfuração de 150 (Cento e cinqüenta) 
poços, constates no Projeto Básico, anexo ao Edital, para às necessidades da Secretaria de Estado 
de Infraestrutura, dos recursos Hídricos, do Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia-SEIRHMACT , e, 

Considerando as informações contidas no Relatório Final apresentado pela Comissão Perma-
nente e Parecer da Assessoria Jurídica, quanto à regularidade dos procedimentos, em harmonia 
com o que prescreve a Lei nº 8.666/93, que regula as licitações e os Contratos Administrativos e,

Considerando ainda que ao procedimento foi dada a publicidade necessária, para que as Empre-
sas interessadas pudessem participar do certame, sendo ao final julgada vencedora do certame a 
Empresa EBARA INDÚSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 46.138.319/0001-89.

 HOMOLOGO a licitação com obediência das formalidades legais e ADJUDICO em favor da 
Empresa EBARA INDÚSTRIA MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 46.138.319/0001-89, 
que apresentou proposta financeira de menor preço e mais vantajosa para a Administração, no valor 
de R$ 88.610,12 (Oitenta e oito mil, seiscentos e dez reais e doze centavos), devendo ser notificada 
para a assinatura do Contrato, tudo em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, que rege as licitações e contratos com a Administração Pública.

Na forma da Lei, publique-se para conhecimento dos interessados.
João Pessoa, 10 de maio de 2016.

João Azevêdo Lins Filho
Secretário Titular

SEIRHMACT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2016
    O MUNICÍPIO DE PATOS, por intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria 

nº 001/2016, datada de 04 de janeiro de 2016, torna público, para conhecimento de todos os 
interessados, que no dia 11 de maio 2016, não houve apresentação da habilitação e propostas 
no processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é Prestação de serviço de reparo em veículos de 
Grande porte, para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Patos-PB, 
sendo assim declarada DESERTA.

Patos/PB, 11 de maio 2016.
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO
SEGUNDA REUNIÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 62/2016
OBJETO: Serviço de Reparo em veículos de grande Porte destinado a atender as necessidades 

de todas as secretarias do Município de Patos-PB
ABERTURA 24/05/2016 as 9h00 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), 11 de maio de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

DO MUNICIPIO DE PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 004/2016-STTRANS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais diversos domissanitários, higiene e limpeza, 

descartáveis e gêneros de consumo alimentícios destinados a atender o bom andamento da SU-
PERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOS.

ABERTURA: 24/05/2016 ás 10:00h. (horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSI-

TO E TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOS, na Rua Horacio Nóbrega, S/N, Belo 
Horizonte, Patos - PB, em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min. Informações 
pelo telefone 0(xx) 83-3422-1019.

Patos – Pb, 05 de Abril de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: Aquisição de 
forma parcelada de suprimentos para impressão e equipamentos de informática; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: AZUS COPY CENTER COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA - R$ 135.405,00.

Santo Andre - PB, 09 de Maio de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDO 
MUNICIPIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: 2020.04.122.2001.2004-MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-

-REC.TES.MUNIC. 02030.04.121.2001.2006-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIS-
TRAÇÃO-REC.TES.MUNIC 02040.04.123.2001.2009-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE 
FINANÇAS-REC.TES.MUNIC 02060.12.361.1001.2023-MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 02090.10.301.1002.2049-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 
02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV. DO FMS-REC. OUTROS 02110.08.244.1003.2060-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC. DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC 02110.08.244.1003.2067-MANUT.DAS 
ATIV. DO FMAS-REC.TES.FMAS 02140.24.722.1010.2079-MANUT.DAS ATIV. DA SEC DE CO-
MUNICAÇÃO 3390.30.0000-MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00023/2016 - 10.05.16 - GERALDO DAVID DA SILVA-EPP - R$ 104.191,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
CARNES E DERIVADOS DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSECIDADES DESTE 
MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BERNADETE 
MANOELITA DE ANDRADE - R$ 43.770,00; CLEONE GONÇALVES CAMILO - R$ 47.000,00.

Santo Andre - PB, 09 de Maio de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR 
AS NECESSECIDADES DESTE MUNICIPIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016.
DOTAÇÃO:  02060.12 .361 .1001 .2023-MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUN-

DAMENTAL 02060.12.361.1001.2042-MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FN-
DE-PNAE 02060.12.361.1001.2077-MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ES-
COLAR 02060.12.365.1001.2019-MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE 
0 2 0 9 0 . 1 0 . 3 0 1 . 1 0 0 2 . 2 0 4 9 - M A N U T. D A S  AT I V. D A S E C . D E  S A U D E - R E C . F U S 
02090.10 .301.1002.2056-MANUT.  DAS ATIVIDADES DO FMS-REC OUTROS 
02110.08.244.1003.2067-MANUT.DAS ATIV.DO FMAS-REC FMAS 3390.30.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00025/2016 - 10.05.16 - BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE - R$ 43.770,00
CT Nº 00026/2016 - 10.05.16 - CLEONE GONÇALVES CAMILO - R$ 47.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de forma parcelada de suprimentos para impressão e equipamentos de 
informática.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016.
DOTAÇÃO: 02020.04.122.2001.2004-MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.

TES.MUNIC. 02030.04.121.2001.2006-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-
-REC.TES.MUNIC 02040.04.123.2001.2009-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS-REC.
TES.MUNIC 02050.20.606.1008.2014-MANUT.DAS ATIV. INCENT.A PROD.AGROPECU-
ARIA-REC.TES.MUNIC 02060.12.361.1001.2023-MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUN-
DAMENTAL 02090.10.301.1002.2049-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 
02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV. DO FMS-REC. OUTROS 02110.08.244.1003.2060-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC. DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC 02110.08.244.1003.2067-MANUT.DAS 
ATIV. DO FMAS-REC.TES.FMAS 02120.04.122.2001.2070-MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST-
-REC.TES.MUNIC 02130.18.541.1009.2078-MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DE MEIO AMBIENTE 
02140.24.722.1010.2079-MANUT.DAS ATIV. DA SEC DE COMUNICAÇÃO 3390.30.0000-MATERIAL 
DE CONSUMO. 4490.52.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00024/2016 - 10.05.16 - AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 

135.405,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS, POR KM2, DESTI-
NADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PRA A SEDE DO MUNICIPIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: 02.060-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02060.12.361.1001.2035-MANUT ATIV 

DO TRANSP. ESCOLAR 02060.12.361.1001.2038-MANUT ATIV DO TRANSP. ESCOLAR EN-
SINO FUNDAMENTAL 3390.36.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 
3390.39.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 10021/2016 - 18.04.16 - ARENIR MEDEIROS DA SILVA - R$ 51.840,00
CT Nº 20021/2016 - 18.04.16 - IVANILSON BARBOSA DE LIMA - R$ 49.800,00
CT Nº 30021/2016 - 18.04.16 - JEFFERSON DA COSTA SALVIANO - R$ 59.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS, POR KM2, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR 
DA ZONA RURAL PRA A SEDE DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ARENIR MEDEIROS DA SILVA - R$ 51.840,00; IVANILSON BARBOSA DE 
LIMA - R$ 49.800,00; JEFFERSON DA COSTA SALVIANO - R$ 59.760,00.

Santo Andre - PB, 15 de Abril de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDO MUNICIPIO; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: GERALDO DAVID DA SILVA-EPP - R$ 104.191,70.

Santo Andre - PB, 09 de Maio de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 
A CPL – Comissão Permanente de Licitação, representado pelo Presidente Srº Jose Giliardi 

de Abreu nomeado pela Portaria nº 001/2016, vem através deste informar o CANCELAMENTO do 
processo em supracitado por motivos de interferência do Projeto pela Caixa Econômica Federal.   

MODALIDADE : TOMADA DE PREÇO N° 0003/2016
TIPO: SERVIÇO – MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETIVO: Contratação de empresa de especializada, cujo critério de seleção da proposta 

mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução de obra Construção de Praça no 
município de Serra Grande – PB.

INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, na sede da Prefeitura Municipal, em todos os dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00, Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro de Serra Grande - PB.

Serra Grande - PB, 11 de maio de 2016.
Jose Giliardi de Abreu

PRESIDENTE DA CPL/CMSG

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 18.543/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.021/2016
DATA DE ABERTURA: 24/05/2016 – ÀS: 11:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE 45 E 

13KG PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 629240. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.
com. Fonte de Recursos: AIH. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 5.450/2005 e 7.892/2013, Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 11 de Maio de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:00 horas do dia 
25 de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação 
de Software destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: no horário das 13:00 
as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 991742062.
Cuité de Mamanguape - PB, 11 de Maio de 2016

MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DECISÃO DE IMPUGUINAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
O Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, sediada na Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 

253 - Centro - Cajazeiras - PB, torna público decisão de improcedência do pedido de impugnação 
do edital, apresentado pela empresa SETTI SISTEMAS LTDA - EPP. De maneira a manter o objeto 
do instrumento convocatório nos mesmos termos. 

Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 11 de maio de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PROTÉTICO, EM ATENDIMENTO AO PRO-
GRAMA BRASIL SORRIDENTE..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60014/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.100 - SECRETARIA MUNICI-

PAL DE SAÚDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e: RAYANE ALMEIDA 

DE BRITO - ME - R$ 223.995,36.
Cajazeiras - PB, 11 de Maio de 2016

HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60014/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE LABORATÓRIO PROTÉTICO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAYANE ALMEIDA DE 
BRITO - ME - R$ 223.995,36.

Cajazeiras - PB, 11 de Maio de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 16:00 horas do dia 25 de Maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Software 
destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 991742062
Cuité de Mamanguape - PB, 11 de Maio de 2016

MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: SERVIÇO DE 
INTERNET COM WI-FI EM REDE PARA SEIS COMPUTADORES NA PARTE INTERNA DESTE 
PODER LEGISLATIVO.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUIS 
PHILIPE DE OLIVEIRA FLORO - R$ 18.000,00.

Pitimbu - PB, 25 de Abril de 2016
JOSE FERNANDO DA SOUZA - Vereador Presidente

 
ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTINADO A VIAGENS PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS QUANDO A SER-
VIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO EPP - R$ 22.500,00.

Pitimbu - PB, 25 de Abril de 2016
JOSE FERNANDO DA SOUZA - Vereador Presidente

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 08:30 horas 
do dia 25 de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição Gradual de Material de Construção, Elétrico e Hidráulico para atender a demanda das 
diversas Secretarias Municipais de Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 11 de Maio de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 11:00 
horas do dia 25 de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição Gradual de Fardamentos para as diversas Secretarias do Município de Bom Su-
cesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 11 de Maio de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 15:30 
horas do dia 25 de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Serviços de Recauchutagem de Pneus para atender a Frota de veículos do Município de 
Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 11 de Maio de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 14:30 
horas do dia 25 de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de Kits escolares para atender a Rede Muncipal de Ensino do Município de Bom 
Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 11 de Maio de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 24 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 11 de Maio de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de móveis e eletrodomésticos 
diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 11 de Maio de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 25 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição e fornecimento de 
oxigênio para a Secretária de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 11 de Maio de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
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