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l Polícia prende vendedora de loja por desvios de mais de R$ 70 mil. Página 6

l Jornalista Walter Galvão faz análise sobre o cenário político. Página 10

l Governo do Estado promove na capital debate contra o racismo. Página 13

l Economistas apontam ajuste fiscal como principal desafio. Página 15
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“De João para João”, do 
dramaturgo Tarcísio Perei-
ra, pode ser vista amanhã 
e domingo.  PÁGInA 21

As vozes femi-
ninas de Gracinha 
Telles, Nathalia 
Bellar e Sandra 
Belê abrem a 
agenda cultural na 
noite de hoje com 
o show “Mulheres”.  
PÁGInA 24

Assassinato de 
João Pessoa é 
tema de peça

Confira as 
atrações do 
fim de semana
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CARROçAs

FOTO: Cláudio GoesFOTO: Edson Matos

Jumentos recebem 
chips em Campina

Campinense e 
CsP jogam hoje

Prefeitura deu início ao 
emplacamento de carroças 
e identificação dos jumentos 
com chips.  PÁGInA 7

Julgamento 
da ação do 
Treze contra 
a Raposa tam-

bém será hoje,  
mas partida já está 

marcada.  PÁGInA 17

BuRAco E lAMA Rua que dá acesso à Estação Cabo Branco, um dos principais pontos turísticos de João Pessoa, 
continua sem pavimentação e dificulta a rotina dos motoristas, principalmente em dias de chuva.  PÁGInA 5

Infraestrutura

FOTOs: Juca Varella e Valter Campanato/Agência Brasil

Depois de falar com a imprensa, Dilma fez pronunciamento no Planalto e emocionou multidão Temer empossou 23 novos ministros e pediu a colaboração do povo para tirar o País da crise

Dilma discursa ao povo e diz 
que está pronta para resistir

Na saída do Palácio do Planalto, presidente afastada declarou que vai lutar por todos os meios legais.  PÁGInAs 9, 10 E 11



Ao iniciarem-se as primeiras ma-
nifestações contra Dilma Rousseff, 
o país, de um modo geral, ainda não 
conhecia a fundo a personalidade da 
presidente, apenas o seu modo de ge-
rir, política e administrativamente, o 
Estado e o governo. Muitos imagina-
ram que ela iria acovardar-se diante 
dos protestos.

Enganaram-se muitos. Dilma, que 
antes já fora vítima de um regime 
de exceção e de um câncer, lutando, 
bravamente, contra os dois, sobre-
vivendo a ambos, demonstrou uma 
firmeza inabalável na defesa de suas 
convicções, a partir do momento em 
que o processo de impeachment foi 
ganhando envergadura. 

Não recuou um milímetro sequer. 
Ao contrário. Agigantou-se. A ponto 
de quebrar, com seu exemplo, certa 
apatia que já há algum tempo vinha 
paralisando as ações de centrais sin-
dicais, movimentos sociais e outros 
estamentos da militância partidária 
petista. E levou-os de volta às ruas.

A presidente está tão convicta de 
que é alvo de um “golpe parlamen-
tar”, “de uma farsa jurídica e políti-
ca”, de acordo com suas próprias pa-
lavras, que nem mesmo as multidões 
que se mobilizaram para pedir sua 
saída do governo a fizeram recuar. 
Longe disso. Fez do ataque outra tá-
tica de defesa.

Ao sentirem que o que estava em 
jogo não era simplesmente o manda-
to da presidente, mas um projeto po-
pular de governo, embora carecendo 
de ajustes, para retomar o ímpeto da 

chamada “Era Lula”, outras multidões 
ocuparam praças e ruas, desta feita 
para defender as razões que Dilma 
proclamava.

As duas mais poderosas casas 
legislativas da República brasilei-
ra uniram-se contra a presidente. O 
enredo tornou-se trágico e o cená-
rio, crepuscular. Máscaras caíram, 
outras foram colocadas às pressas, e 
atos de traição e abandono, infeliz-
mente tão comuns no teatro huma-
no, sucederam-se.

A presidente e os aliados que res-
taram, destacando-se, entre eles, o 
advogado-geral da União, José Eduar-
do Cardozo, fizeram da Constituição 
Federal a trincheira maior, e rechaça-
ram até o último minuto a acusação 
de crime de responsabilidade. Dilma 
até admite ter cometido erros, mas 
não crime.

A pressão foi tão intensa, nos últi-
mos meses, culminando com a sessão 
do Congresso Nacional que afastou 
a presidente, que muitos temeram 
pela saúde de Dilma. Nada disso. No 
discurso que proferiu na manhã de 
ontem, nos jardins do Palácio do Pla-
nalto, ela demonstrava a mesma dis-
posição de luta.

Se houve um momento de fraque-
za, foi quando a presidente afastada 
revelou sofrer “a dor inominável da 
injustiça”. Depois sorriu, abraçou o 
povo que dela foi se despedir, e dei-
xou o Planalto sem antes mandar um 
duro recado aos adversários ao re-
conhecer que perdeu duas batalhas, 
mas não a guerra.

Editorial

“A dor inominável”
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AéCIO é RéU

TV SENADO: AUDIÊNCIA EM hORÁRIO NOBRE

Para se adaptar aos novos tem-
pos, o principal dicionário de 
Língua Portuguesa, o Houaiss, 
modificou a acepção do verbete 
“família”. Antes, o significado 
da palavra sugeria que apenas 
pai, mãe e filhos formavam o 
núcleo familiar. Agora, o verbe-
te descreve família como “nú-
cleo social de pessoas unidas 
por laços afetivos”, abrangen-
do, assim, famílias de casais 
homossexuais.   

Coincidência ou não, um dia 
após a presidente Dilma Rous-
seff ser apeada do cargo, o 
STF decidiu tornar Aécio Neves 
(PSDB) réu no processo que 
investiga roubalheira em Fur-
nas. Pela denúncia da Procura-
doria-Geral da República, o tu-
cano teria recebido propina de 
R$ 4 milhões do ex-diretor da 
estatal, Dimas Toledo. Eduardo 
Cunha também será investiga-
do por ilícitos em Furnas.

Polêmico, o ex-ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Joaquim Barbosa, saiu 
da reclusão para opinar sobre 
o afastamento da presidente 
Dilma. Não vê legitimidade no 
governo Temer e defendeu a 
solução que acha mais ade-
quada: convocar nova eleição: 
“Eliminaria toda essa anomalia 
e o mal-estar com o qual sere-
mos obrigados a conviver nos 
próximos dois anos”.

“O governo não pode ser lento, não pode deixar dúvidas em torno dos seus passos, porque a so-
ciedade está acompanhando”. Do senador José Maranhão, ontem, logo após a votação que afastou 
Dilma Rousseff da Presidência da República. Maranhão descarta a possibilidade de assumir um 
ministério no governo Temer. 

“Passou o tempo em que as falcatruas 
eram abafadas, que o lixo era jogado 
para debaixo do tapete”. Do vereador 
Bruno Farias (PPS), comemorando a de-
terminação da Justiça pela instalação da 
CPI da Lagoa. Existe a possibilidade de a 
Câmara Municipal recorrer da decisão, de 
acordo com o procurador da Casa, Paulo 
Rolim, que afirmou não ter recebido ain-
da a notificação da Justiça.

“Agora, poderemos esclarecer o que foi feito com 
o dinheiro público que seria destinado à obra”. Do 
vereador Raoni Mendes (DEM), comentando a de-
cisão da Justiça, que deu prazo de cinco dias para 
que o presidente da Câmara Municipal, Durval Fer-
reira (PP), instale a CPI da Lagoa. O colegiado in-
vestigará desvio de R$ 9,6 milhões apontado por 
relatório da Controladoria Geral da União (CGU). 

A CINCO DIAS DA CPI
FALCATRUAS SEM TAPETE

NOVO VERBETE

SEM LENTIDÃO E SEM MINISTéRIO

UMA ANOMALIA

Nunca a TV Senado registrou uma audiência tão significa-
tiva em sua história, sobretudo em horário nobre, a partir 
das 19 horas. Com a votação do processo de admissibilida-
de do impeachment, encerrada na madrugada de ontem, a 
emissora registrou piques de audiência estratosféricos e 
extrapolou em acessos nas redes sociais. Sabedores des-
se apelo midiático, os senadores de oposição, sobretudo, 
se inscreveram para discursar, por 15 minutos, no chama-
do “grande horário”, com direito a programação contínua, 
sem intervalos, quando o país está ligado na telinha. Foi o 
caso, por exemplo de Aécio Neves, que após desancar o 
governo Dilma encerrou sua fala com uma frase de efeito 
do avô, o ex-presidente Tancredo Neves. O relógio marcava 19h53 - opa, dá tempo, inclusive, de entrar 
no Jornal Nacional, da Globo, certamente ele pensou. O presidente da Casa, Renan Calheiros (foto) chegou 
a interromper a sessão para fazer comentários relacionados à exposição midiática da votação, citando o 
Facebook, o twitter e o instagram e, oportunista, aproveitou para fazer publicidade institucional, infor-
mando que o sinal da TV Senado seria instalado, em breve, em Alagoas, não por acaso seu Estado natal. 
Em outro momento, pediu pausa para fazer sua publicidade pessoal – como deixar essa oportunidade 
passar, ele deve ter pensado, quando milhões de brasileiros estão me vendo agora, ao vivo e a cores. En-
tão, como garoto-propaganda de si mesmo, mostrou sua versão de quão bom gestor ele era: disse que, 
antes de assumir a Presidência, o Senado tinha gastos iguais ao da Câmara dos Deputados, que tem 513 
parlamentares - o Senado tem 81. E completou: “Agora, gastamos apenas 70% do que gasta a Câmara”. 
Fato singular, nessa leitura midiática da sessão, foi os 15 minutos de fama do senador Cássio Cunha Lima. 
Ao final de sua fala, ele repetiu por três vezes uma frase lapidada à moda dos marqueteiros: “Com a força 
do povo, uma República de novo”. Mídia free.    
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Ordem e Progresso: 
Estaremos Retrocedendo?

De quem é a vitória do processo 
de impedimento da presidenta Dilma 
Rousseff ? Que efeitos e impactos ele 
terá na sociedade? Pensei muito sobre 
essas questões, enquanto assistia ao 
último longo dia que só se encerrou na 
manhã de ontem, e firmaram-se aqui 
dentro da minha cabeça algumas con-
vicções.

O processo de impeachment  é de 
fato um golpe parlamentar e só foi 
possível na conjuntura específica em 
que o presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha, dispunha de vontade e de po-
der de influência sobre o quórum qua-
lificado dos 367 parlamentares que 
votaram positivamente na proposta de 
afastamento da presidente.

Creio porém que o mais importan-
te fator de impulsionamento e vitória 
desse processo, tanto na Câmara como 
no Senado, é a Operação Lava Jato, e a 
maneira como ela vai sendo operada, 
como uma espécie de máquina enge-
nhosa, que ora  é acionada e captura 
suas vítimas, ora é entremostrada aos 
que ainda não foram capturados, fun-
cionando como uma ameaça clara a 
projetos políticos de centenas de par-
lamentares, distribuídos nas duas ca-
sas do Congresso Nacional.

Assim ouso pensar que o grupo 
judiciário que lidera a Lava Jato, sob 
a coordenação do juiz Moro, está em 
perfeita sintonia com o grupo político 
que deflagrou o impedimento, e que 
agora precisa levar a cabo o projeto 
da “Ponte para o Futuro”, envolvido 
com a marca publicitária de “Ordem 
e Progresso”. 

É verdadeira a máxima repetida por 
Temer e ecoada na mídia brasileira, de 
que a Lava Jato não vai parar. Agora a 
operação entrará numa nova fase, me-
nos frenética, mais burocrática, mas, 

servirá como a espada de Dâmocles nas 
cabeças dos parlamentares renitentes 
ao projeto do país de futuro a ser im-
plementado pelo governo interino.

Uma coisa que ninguém diz à so-
ciedade porém, mas que já vem sendo 
comprovada nos últimos dias, é que 
certamente a Lava Jato não ameaçará o 
novo governo.  O primeiro objetivo da 
operação, qual seja, a criminalização 
do Partido dos Trabalhadores, segui-
rá seu curso, visto que o processo de 
impedimento ainda não tem um crime, 
um atentado à constituição, cometido 
pela presidente. A Lava Jato serviu e 
servirá como alimento à vontade po-
lítica para retirá-la de vez do cargo, e 
de bônus, impedir que o ex-presidente 
Lula concorra às eleições em 2018.

Central nessa organização parla-
mentar/judiciária, será a atuação da 
mídia comercial privada, que construi-
rá a narrativa apropriada a um país 
que caminha rumo ao futuro, acentu-
ando os desafios do novo governo, e 
alimentando com fatos novos ou re-
quentados, a cobertura desvantajosa 
dos treze anos do petismo.

Os impactos desse processo no 
âmago da sociedade não são fáceis de 
prever no momento atual, mas é certo 
que se reestrutura à força do golpe, a 
política tradicional do PMDB, pronta 
a azeitar suas fórmulas antigas com 
as receitas neoliberais dos parceiros 
do PSDB.

Se em 2014 a sociedade estava po-
larizada, agora ela está dividida por 
muros, e, a ponte que a faria transpor 
para o futuro, na verdade a impele a 
um retrocesso que traduz-se numa 
ameaça cabal à diversidade humana 
e cultural, aos direitos de cidadania e 
a possibilidade da construção de um 
país menos desigual e mais justo.

Artigo  Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

Uma coisa que ninguém diz à sociedade porém, mas que já vem sendo comprovada 
nos últimos dias, é que certamente a Lava Jato não ameaçará o novo governo”
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Parlamentares reagem diante 
do golpe contra a democracia
Ala de deputados e vereadores 
paraibanos repudia decisão do 
Senado que afastou Dilma

“É preciso que as forças 
que têm compromisso com 
o Estado Democrático de Di-
reito continuem a luta con-
tra o golpe e não se deixem 
abater por essa decisão que 
colocará os destinos do Bra-
sil sob a responsabilidade da 
tropa de elite da corrupção 
nacional”, disse o deputa-
do estadual Jeová Campos 
(PSB), logo após o resultado 
da votação no Senado que 
instaurou o processo de im-
peachment da presidente 
Dilma Rousseff.

Para o parlamentar, que 
lamentou a posição dos três 
senadores paraibanos que 
votaram a favor do golpe, o 
que se espera agora do go-
verno Temer é que não haja 
retaliação à Paraíba pela 
firme, acertada e democrá-
tica posição do governador 
Ricardo Coutinho. O parla-
mentar, que é advogado por 
formação, reafirmou o que 
vem denunciando na tribu-
na da ALPB. “O processo for-
mal que afastou a presiden-
ta não tem substância e sem 
substância ele se configura 
num golpe, já que não há 
crime de responsabilidade”, 
reiterou Jeová. 

“O que foi praticado 
por todos os ex-presiden-
tes e por 17 governadores 
foi usado como argumento 
para abertura de processo 
de impeachment da presi-
denta Dilma. Se não era cri-
me antes por que é agora? 
É o cúmulo do cinismo e da 
hipocrisia. Ou seja, este im-
peachment é um golpe. E 
não é um golpe apenas con-
tra Dilma, é um golpe contra 
o povo. O que temos agora é 
um presidente ficha suja, ci-
tado na operação Lava Jato 
e sem legitimidade para go-
vernar” afirmou o deputado 
estadual Anísio Maia (PT).

Para Anísio Maia, “hoje 
[ontem] é um dia muito tris-
te para a democracia e para 
o povo brasileiro. Para a de-
mocracia porque, mais uma 
vez, presenciamos um golpe 
de Estado. E também é um 
dia triste para o povo por-
que todas as conquistas dos 
últimos 13 anos serão dura-
mente atacadas. Os golpistas 
conseguiram tomar à força 
o que não conseguem mais 
conquistar nas urnas.”

Luta não será em vão
Em sua página no Face-

book, o vereador pessoense  
Fuba desabafou, a respeito 
da decisão do Senado. “Hoje 
o Brasil amanheceu nublado, 
com perspectivas de tempes-
tades e um dilúvio incomum 
que arrastou na correnteza 
27 anos de democracia. Um 
dia que entra para história 
de forma triste e trazendo 
consigo muita indignação. 
Com ele fica a lama podre 
da conspiração, capitanea-
da por corruptos e réus ca-
rimbados pelo fisiologismo 
e a falta de vergonha. Resta 
que seus nomes se afoguem 
na história, se enterrem na 
memória e desapareçam na 
vala comum do ocaso em 
meio ao ódio e a cólera que 
marca o início de um retro-

cesso! O começo de um fim, 
anunciado pelo que de mais 
retrógrado existe na política 
brasileira. A luta continua e 
não será em vão, mas certa-
mente a consciência não dei-
xará perdão!!!”, publicou. 

Na Câmara Municipal de 
João Pessoa, Fuba entrou no 
debate com os vereadores 
apoiadores do “golpe”, e en-
fatizou que o impeachment 
da presidente Dilma foi um 
ato apoiado pela “mídia gol-
pista e pelo setor judiciário 
conservador”, e prosseguiu: 
“Quem acompanhou a vota-
ção no Senado viu que nin-
guém falou sobre o aspecto 
jurídico do processo, mas 
colocaram questões de todo 
tipo de assunto em pauta, 
menos o principal. Sabe por 
qual motivo fizeram isso? 
Eles sabem que ela é ino-
cente e honesta. Repito, não 
existe nada que incrimine e 
justifique o impedimento da 
minha presidenta eleita Dil-
ma Vana Rousseff. Ela pode 
ter cometido erros, mas não 
crimes”. 

O parlamentar finalizou 
dizendo que “os programas 
sociais estão ameaçados, to-
dos eles. Conquistas  sociais 
e trabalhistas estão ameaça-
das. E sabemos que o povo 
agradece, pois o governo 
do PT melhorou a vida de 
quem mais precisava. Foram 
milhões de mulheres, ho-
mens, jovens, negros, índios, 
agricultores, crianças. Cada 
política social ajudou uma 
pessoa que precisava, e isso 
será algo que nunca poderão 
tirar da história do Brasil, da 
história do Partido dos Tra-
balhadores”, concluiu Fuba. 

Reação em Campina
A aprovação pelo Senado 

Federal do pedido de impea-
chment da presidente Dilma 
Rousseff foi avaliada na Câ-
mara Municipal de Campina 
Grande  por vereadores do 
PSC, PMB, PMDB e PSD.  Ex-
pectativa sobre o que deve 
ser feito pelo novo governo e 
pedidos de reformas profun-
das em todos os sentidos fo-
ram  também manifestados. 
No caso específico de Cam-
pina, a conclusão da transpo-
sição do São Francisco é en-
carada como alternativa ao 
problema do abastecimento 
d’água da Rainha da Borbo-
rema.   

Apesar de fazer parte 
do mesmo partido do presi-
dente interino da República, 
o vereador Olímpio Oliveira 
(PMDB) não comemorou. “A 
decisão do Senado não foi 
nenhuma surpresa, porque 
isso já se desenhava. Eu não 
tenho grandes expectativas. 
Eu não sou um pessimista, 
e nem é bom ser pessimista 
num momento desses. Eu 
trago à memória um dito 
que Ariano Suassuna sem-
pre proferia nas suas pales-
tras, de que não era um pes-
simista, mas um  otimista 
realista [na verdade Ariano 
dizia ser um “realista espe-
rançoso”]. É isso eu sou. Eu 
não espero grandes trans-
formações, grandes mudan-
ças, especialmente para a 
camada mais pobre, aquela 
que mais sofre, que é mais 
penalizada”, disse o verea-
dor e presidente da CMCG. 
(Colaborou Chico José)

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba realiza nesta sex-
ta-feira, 13, sessão especial 
em homenagem aos 50 anos 
da Universidade Estadual da 
Paraíba. A sessão é uma ini-
ciativa do deputado Ricardo 
Barbosa (PSB).

A UEPB já formou 50 
mil profissionais, sendo uma 
média de dois mil por ano e 
está presente, além de Cam-
pina Grande, em Lagoa Seca, 
João Pessoa, Guarabira, Mon-
teiro, Patos, Catolé do Rocha 
e Araruna.

A UEPB nasceu como 
Universidade Regional do Nor-
deste (URNe), criada por lei 
municipal em março de 1966. 
Foi em 1987, a partir da sanção 
da Lei n.º 4.977, que a URNe 
mudou sua nomenclatura para 
UEPB, “o que foi resultado da 
incessante batalha de toda 
comunidade acadêmica pela 
tão almeja estadualização. Por 
isso, também se comemora em 
2016 os 29 anos de estaduali-
zação”, lembra o deputado.

A universidade, segun-
do Barbosa, também tem um 
trabalho social de destaque, 
sendo atendidas anualmen-
te quarenta mil pessoas com 
tratamentos odontológicos e 
de fisioterapia, acompanha-
mento psicológico de crian-
ças, jovens, adultos e idosos, 
exames laboratoriais e aten-
dimento em enfermagem, 
isso para os que padecem de 
notável carência econômica.

Assembleia homenageia 
UEPB nesta sexta-feira

50 ANOS

A Ordem dos Advo-
gados do Brasil, Seccio-
nal Paraíba (OAB-PB), 
lançou, nessa quarta-
feira (11), o novo site da 
instituição, que tem um 
layout bem mais flexível 
e atual e uma página 
funcional para atender 
melhor aos advogados 
e a população em geral. 
O endereço eletrônico 
é: www.oabpb.org.br

O presidente da 
OAB-PB, Paulo Maia, 
ressalta que, “muito 
mais importante de que 
somente atualizar ou 
mudar o layout, o novo 
portal revela a preocu-
pação da Seccional, em 
sua nova gestão, em se 
comunicar com a ad-
vocacia e a sociedade 
civil de forma atual e 
interativa, bem como 
acrescentando a ele no-

vos itens anteriormente 
inexistentes”. 

A tesoureira da 
OAB-PB, Tainá de Frei-
tas, destaca que uma 
das principais inovações 
na página é o novo Por-
tal da Transparência, 
com espaço reservado 
para que os advogados 
tenham acesso à pres-
tação de contas mensal 
da Ordem. 

“Nesta nova versão, 
apresentaremos nossos 
resultados mês a mês, 
oferecendo uma melhor 
transparência na presta-
ção de contas e gestão 
financeira da Ordem. 
Inovação e compromis-
so com o advogado e, 
acima de tudo, trans-
parência nos recursos 
da OAB-PB. Estas são as 
nossas metas”, afirmou 
Tainá de Freitas.

OAB-PB lança novo 
site e amplia Portal 

TRANSPARÊNCIA

Universidade 
atende anualmen-
te cerca de qua-
renta mil pessoas 
com tratamentos 
de saúde de 
forma totalmente 
gratuita

Presidente da Câmara Municipal, Durval Ferreira disse que ainda não foi notificado da decisão judicial, e que poderá recorrer

Mesmo a Justiça tendo 
determinado que o presi-
dente da Câmara Municipal 
de João Pessoa, Durval Fer-
reira (PP), instale a Comis-
são Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) do Parque Solon de 
Lucena (Lagoa), cujo objeti-
vo é investigar um suposto 
desvio de R$ 10 milhões na 
obra, mencionado no relató-
rio da Controladoria-Geral 
da União, o impasse conti-
nua. Na manhã de ontem, o 
presidente da Casa disse que 
ainda não foi notificado e 
que poderá recorrer da deci-
são da Justiça.

A decisão, em caráter 

liminar, foi assinada pelo 
juiz da 1ª Vara da Fazen-
da Pública de João Pessoa, 
Marcos Coelho de Salles, 
que determinou que a aber-
tura deve ser feita em um 
prazo de cinco dias, a partir 
da notificação.

Por outro lado, Durval 
disse que fez o que manda a 
Constituição Federal, o Re-
gimento Interno da Casa e a 
Lei Orgânica. “Temos cinco 
requisitos para serem preen-
chidos e só três foram con-
templados. Por este motivo 
nós arquivamos a CPI da La-
goa. Eles podem reapresen-
tar pedido correto. Eu não 
disse em momento nenhum 
que eles não podiam. Quan-
do eu receber a intimação, aí 

eu poderei falar sobre o que 
o juiz está determinando”, 
pontuou Durval.

Tentaram engavetar
O vereador Raoni Men-

des (DEM), disse que não vê 
motivo para o presidente da 
Casa recorrer da decisão da 
Justiça. “Acredito que não há 
motivo para se obstacular 
uma decisão de Justiça. Creio 
que Durval cumpra a decisão 
judicial ao invés de postergar 
aquilo que a população de 
João Pessoa quer saber. Os 
vereadores da situação junto 
ao prefeito Cartaxo tentaram 
engavetar a investigação e 
deixar a população pessoen-
se sem respostas. Não pode-
mos esconder o fato, e espe-

ro que haja colaboração para 
o processo de investigação”, 
disse Raoni Mendes.

CPI “eleitoreira”
O vereador Marco Antô-

nio (PHS), líder do governo 
municipal na Casa, criticou 
a atitude da oposição de le-
var a questão da instalação 
da CPI para a Justiça. Ele fez 
questão de dizer que a CPI 
da Lagoa tem cunho eleito-
reiro e que a oposição está 
esperneando porque a obra 
será entregue dentro do pra-
zo fixado pela Prefeitura, no 
mês de junho. Segundo Mar-
co Antônio, a oposição “fica 
repetindo uma mentira vá-
rias vezes para tentar trans-
formar em uma verdade”.

Justiça determina instalação da CPI
IMPASSE SOBRE OBRAS DA LAGOA

José Alves
zavieira2@gmail.com

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP
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Políticas

CMA aprova projeto de lei proposto 
por ‘jovem senadora’ paraibana
Texto incentiva a 
eficiência energética 
na construção civil

Foi aprovado nessa 
semana, no Senado Fede-
ral, pela Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA) o substi-
tutivo ao Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 252/2014, 
de autoria da ‘jovem sena-
dora’ paraibana, Andrisley 
Kelly Pereira da Silva. A 
proposta institui a cons-
trução de imóveis que ado-
tem medidas para reduzir 
o consumo de água, obter 
maior eficiência energéti-
ca e melhorar o conforto 
térmico dos usuários e po-
derá contar com incentivos 
fiscais.

Andrisley Kelly Pe-
reira da Silva é aluna da 
Escola Estadual Professor 
José Baptista de Mello e 
representou a Paraíba no 
programa Jovem Senador 
em 2013. O PLS 252/2014 
ainda terá que passar por 
um turno suplementar de 
votação no Plenário antes 
de seguir para a Câmara 
dos Deputados.

O texto original do 
projeto, apresentado pela 

Comissão de Direitos Hu-
manos e Legislação Parti-
cipativa (CDH), sugeria o 
uso de telhados verdes e de 
sistemas de aproveitamen-
to da água da chuva. No 
entanto, o relator na CMA, 
Jorge Viana (PT-AC), prefe-
riu tratar do tema de forma 
abrangente, sem apresen-
tar exemplos de práticas 
de construção sustentável. 

Jovem Senador 2016
O Concurso de Reda-

ção do Senado Federal, 
para selecionar os estu-
dantes que participarão 
este ano do Programa Jo-
vem Senador 2016, está 
na sua 9ª versão. As inscri-
ções tiveram início no dia 
13 de abril e vão até 29 de 
julho. Este ano, o tema da 
redação é “Esporte: educa-
ção e inclusão.

Criado em 2011, o pro-
jeto seleciona anualmente 
um aluno de cada Estado 
e do Distrito Federal que 
tenha até 19 anos e esteja 
cursando o Ensino Médio 
em escola pública. Durante 
uma semana, os estudantes 
conhecem o funcionamen-
to da Casa, apresentam e 
discutem projetos nas co-
missões e no Plenário.

As escolas recebem o 

material de inscrição do 
aluno, que ao fazer a re-
dação de 20 a 30 linhas 
entrega na unidade de en-
sino para ser enviada à Se-
cretaria da Educação. Uma 
comissão formada por téc-
nicos fará a avaliação dos 
textos e em seguida a se-
leção, para ser enviado ao 
Senado Federal.

Serão escolhidas 27 
redações vencedoras, uma 
de cada unidade da Fe-
deração, e seus autores 
serão automaticamen-
te selecionados para vi-
venciarem como jovens 
senadores, durante uma 
semana, o processo de 
discussão e elaboração 
das leis, em Brasília, no 
mês de novembro. Os pro-
fessores que orientaram 
as redações vencedoras 
também participarão do 
Projeto na capital federal, 
acompanhando os alunos 
premiados e com uma pro-
gramação especial.

Dúvidas e sugestões 
sobre o Concurso de Re-
dação do Senado e o Jo-
vem Senador podem ser 
encaminhadas para o Alô 
Senado – Central de Rela-
cionamento com o cidadão 
do Senado Federal, pelo te-
lefone 0800 612211.

A Secretaria de Estado da Educação 
(SEE) lembra aos estudantes do Ensino 
Médio que as inscrições para o programa 
Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) 2016 
estão abertas até o dia 10 de junho. Re-
alizado anualmente pela Câmara dos 
Deputados, o PJB tem por objetivo pos-
sibilitar aos alunos do Ensino Médio de 
escolas públicas e particulares a vivência 
do processo democrático, mediante a 
participação em uma jornada parlamen-
tar na Câmara dos Deputados, em que 
os estudantes tomam posse e atuam 
como deputados jovens.

Serão selecionados 78 alunos que 
são empossados como deputados jovens 
e que terão a oportunidade de desen-
volver habilidades de argumentação e 
respeito à diversidade de opiniões, além 
de construir um olhar mais crítico sobre 
sua realidade. Os alunos também passa-
rão pela experiência de convivência com 
culturas e cores de todas as partes do 
Brasil, potencializando a atuação mais 
democrática dos jovens e seu protago-
nismo político. A primeira edição do 

programa ocorreu em 2004. De lá para 
cá, houve a participação de 924 jovens 
parlamentares estudantes do Ensino 
Médio.

Os alunos interessados em partici-
par devem escrever um projeto de lei 
onde pensando na realidade de seu país, 
observando os problemas que precisam 
de solução e propondo possíveis alter-
nativas em formato de propostas de lei, 
sobre qualquer tema. O regulamento 
do PJB pode ser acessado no Manual 
de Procedimentos 2016, no endereço 
eletrônico (http://www2.camara.leg.br/
responsabilidade-social/parlamentojo-
vem). Nele os alunos poderão verificar o 
número de vagas para cada Estado além 
de outras informações.

O PJB mantém um canal de comu-
nicação entre os estudantes de todo 
o Brasil e a Câmara dos Deputados: a 
fanpage do Parlamento Jovem Brasi-
leiro no endereço www.facebook.com/
parlamento.jovembrasileiro. Na Paraí-
ba, mais informações podem ser obtidas 
pelo número (83) 3218-4327.

Inscrições para o programa 
PJB estão abertas até junho

PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO



Polícia prende vendedora 
de loja por desvios 
superiores a R$ 70 mil 
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Comerciantes reclamam que 
o movimento caiu também 
por causa da escuridão

Lama e buracos afastam turistas
ACESSO À ESTAÇÃO CABO BRANCO

Escuridão total, buracos 
e muita lama. É assim que os 
motoristas estão trafegando 
no desvio que foi feito en-
quanto aguardam a conclusão 
da pavimentação e drenagem 
na Avenida Luzinete Formiga 
de Lucena, principal acesso 
ao complexo cultural da Esta-
ção Cabo Branco, Ciência, Cul-
tura e Artes, no Altiplano. O 
local é bastante movimentado 
por veículos de turismo, bem 
como pela população local 
por conta de restaurantes e 
bares bastante frequentados 
nas imediações.

Conforme cronogra-
ma previsto pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa 
(PMJP), quando foi iniciada a 
obra no dia 14 de dezembro 
do ano passado, a previsão 
de conclusão e entrega era 
para o próximo mês de ju-
nho. Enquanto isso, comer-
ciantes locais reclamam que 
o desvio vem prejudicando 
o comércio local, principal-
mente no período da noite. 
“O movimento caiu bastante 
porque as ruas daqui estão 
intransitáveis com essa chu-
va, bem como com a escuri-
dão que é total no desvio que 
foi feito”, disse o comercian-
te Paulo Andrade.

A turista Antônia Dias 
Galiard, do Rio Grande do 
Sul, ficou desencantada ao 
trafegar em um buggy que 
faz passeios turísticos nas 
praias do Litoral Sul. “Eu fi-
quei decepcionada com esse 
trajeto, que além de esbura-
cado é muito deserto e peri-
goso porque é propício para 
assalto”, lamentou a turista. 

Severino Antônio dos 
Santos comercializava coco 
verde em um trecho no iní-
cio do desvio. “Eu tive que 
parar a venda porque com 
essa lama e a dificuldade 
no acesso local prejudicou 
bastante, já que os veículos 
estão trafegando em outras 
vias de acesso ao Litoral Sul 
para não pegar esse trecho”.

Os problemas no aces-
so ao Altiplano Cabo Branco 
são visíveis tão logo se che-
ga ao final da Avenida Cabo 
Branco. Além do descaso 
com a Praça de Iemanjá e a 
Barreira do Cabo Branco, 
área tombada para preser-
vação pelo Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artísti-
co Nacional (Iphan), ambas à 
deriva sendo destruídas pela 
força do mar, com a ressaca 
anunciada em alerta pela 
Capitania dos Portos, com o 
risco de ondas fortes de até 
2,5 metros nos últimos dias, 
aproximadamente cinco me-
tros da calçadinha foram en-
golidos pelo mar.

A situação também 
prejudica o pessoal que 
faz caminhada até o final 
da calçadinha da Praia do 
Cabo Branco. Como o local 
foi interditado, as pessoas 
têm que dividir o espaço da 
avenida com os veículos que 
ali trafegam. “Tenho certe-
za que esse pequeno trecho 
terá o mesmo destino da 
Praça de Iemanjá que está 
ali há vários anos sendo des-
truída sem que a Prefeitura 
tome uma providência. Isso 
está acontecendo nesse tre-
cho da calçadinha, com cer-
teza o mar vai invadir logo 
logo a Avenida Cabo Bran-
co, impedindo totalmente o 
acesso à barreira”, lamentou 
Angélica de Luna Freire, mo-
radora de João Pessoa que 
faz caminhada na calçadinha 
da Praia do Cabo Branco.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Calçadinha no final da Avenida Cabo Branco está interditada, prejudicando as pessoas que fazem caminhada diariamente no local

Devido às obras da Av. Luzinete Formiga, no Altiplano, os motoristas têm que enfrentar um desvio esburacado e com muita lama 

FOTOS: Edson Matos

O Governo do Estado, por meio da 
Secretaria do Desenvolvimento Humano 
(Sedh), em parceria com o Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS) e a Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT), 
realizou ontem o Encontro Estadual de 
Avaliação das Ações Estratégicas do Pro-
grama de Erradicação do Trabalho In-
fantil, no Hotel Igatu, em João Pessoa.

O objetivo do evento foi analisar 
e discutir as ações de enfrentamento à 
violação do direito de crianças e adoles-
centes, assim como estratégias de im-
plantação e implementação de políticas 
públicas para diminuir os índices de tra-
balho de crianças e adolescentes. 

A abertura do encontro foi feita 
pela secretária da Segurança Alimentar 
e Economia Solidária, Ana Paula Almei-
da, que representou a secretária do De-
senvolvimento Humano, Cida Ramos. 
Ela destacou a iniciativa do Governo do 
Estado em realizar o evento em parceria 
com o MDS e a OIT e ressaltou a impor-
tância de fortalecer a intersetorialidade. 

“Para o enfrentamento do traba-
lho de crianças e adolescentes temos 
que realizar ações integradas com se-
tores como educação, saúde e outros. 
Na nossa pasta, Segurança Alimentar e 
Economia Solidária, que está dentro do 
Desenvolvimento Humano, visualiza-
mos a questão do trabalho de crianças e 

adolescentes nos lixões, porque estamos 
na luta para fechar esses espaços e criar 
as cooperativas de catadores. Com isso, 
também tentamos conscientizar os pais 
de que os filhos não devem trabalhar, 
eles precisam estudar e viver a fase da 
infância e juventude”, frisou.    

Também estiveram no evento as 
gerentes de Proteção Social Especial 
da Sedh, Gabrielle Andrade; a gerente 
de Assistência Social, Patrícia Oliveira; 
a coordenadora das ações estratégicas 
do Peti, Cristina França; a presidente 
do Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e Adolescente, Madalena Dias; 
o representante da OIT, José Ribeiro; o 
representante do MDS, Francisco Brito e 
do Fórum Estadual de Prevenção e Erra-
dicação do Trabalho Infantil e Proteção 
ao Trabalhador Adolescente (Fepeti/PB), 
Maria Senharinha Ramalho; a presiden-
te do Centro de Referência Estadual em 
Saúde do Trabalhador (Cerest-PB), Celei-
da Barros, e a representante da Secreta-
ria de Educação, Marta Medeiros.

Participaram do encontro os mu-
nicípios que de acordo com o IBGE têm 
maiores índices de trabalho infantil 
como Araruna, Areia, Aroeiras, Bayeux, 
Boqueirão, Cacimba de Dentro, Cajazei-
ras, Campina Grande, Cuité, João Pessoa, 
Lagoa Seca, Patos, Quimadas, Santa Rita, 
São Bento, Sapé, Esperança e Sousa.    

Encontro reúne municípios 
paraibanos em João Pessoa

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB) manteve a sen-
tença favorável à ação do Minis-
tério Público Estadual e deter-
minou que o Município de João 
Pessoa custeie os gastos com 
a colocação de crianças e ado-
lescentes ameaçados de morte 
em local seguro (pousadas, ho-
téis ou outros estabelecimen-
tos do gênero) pelo tempo que 
for necessário até a inclusão 
deles em programas como o 
Provita (Programa de Prote-
ção a Vítimas e Testemunhas 
Ameaçadas) e o PPCAAM (Pro-
grama de Proteção à Criança e 
ao Adolescente Ameaçados de 
Morte), do Governo Federal.

A ação civil pública foi 
ajuizada pela 1ª Promotoria 
de Justiça de Defesa da Crian-
ça e do Adolescente da Capital 
em outubro de 2011, devido 
à ausência de instituições de 
acolhimento e de serviços 
especializados para atender 
as crianças e os adolescentes 
ameaçados de morte.

Segundo o promotor de 
Justiça Alley Escorel, por diver-
sas vezes, meninos e meninas 
que vivem esse drama acabam 
sendo encaminhados a servi-
ços despreparados, como as 
casas de passagem, colocando 

em risco também as outras 
pessoas que se encontram nes-
sas instituições. 

“Frequentemente, funcio-
nários das instituições munici-
pais de acolhimento recorrem 
ao Ministério Público, solici-
tando apoio e intervenção nos 
casos de 'institucionalização' 
de adolescentes vítimas de 
ameaças de morte. A Promo-
toria da Infância já teve, inclu-
sive, de intervir, a pedido da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social, junto ao Comando da 
Polícia Militar, para que fosse 
disponibilizada uma viatura 
de policiais em frente à Casa de 
Passagem, devido às ameaças 
de morte que foram feitas a um 
adolescente que se encontrava 
na instituição”, exemplificou.

O promotor destacou que 
a ação teve como objetivo não 
só obrigar o município a criar 
um espaço físico para receber 
todas as pessoas ameaçadas de 
morte, mas principalmente, fa-
zer com que sejam inseridos na 
política pública municipal de 
defesa da criança e do adoles-
cente mecanismos de proteção 
e apoio, serviços especializa-
dos para atender a esse público 
e seus familiares, a exemplo do 
que foi feito em Jaboatão dos 

Guararapes, em Pernambuco. 
Lá, o município criou uma ru-
brica específica no orçamento 
para custear gastos e despesas 
com pagamentos de pousadas 
ou similares para colocação 
de crianças ou adolescentes 
ameaçados de morte, até que 
providências e medidas sejam 
adotadas e implementadas 
para a segurança deles.

Julgamento
A ação civil pública ajuiza-

da pela Promotoria da Criança 
e do Adolescente foi julgada na 
primeira instância em agos-
to de 2012. A juíza da 1ª Vara 
da Infância e da Juventude da 
Capital, Aylza Fabiana Borges 
Carrilho, havia determinado 
que a medida protetiva fosse 
estendida aos familiares dos 
meninos e meninas ameaçados 
de morte e definiu que, em caso 
de descumprimento, fosse apli-
cada multa diária de R$ 500 até 
o limite de R$ 15 mil.

A Prefeitura recorreu da 
decisão, alegando não ser ra-
zoável onerar o município, sem 
levar em consideração que o 
Estado atua com o PPCAAM. O 
recurso foi apreciado e negado 
na última terça-feira pela Pri-
meira Câmara Cível do TJPB. 

JP deve custear local seguro 
para ameaçados de morte

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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Polícia prende vendedora de loja 
por desvios superiores a R$ 70 mil
Acusada foi presa em 
casa, no bairro do Geisel, 
com dezenas de cheques

A Polícia Civil da Paraíba, 
por meio do trabalho investi-
gativo da Delegacia de Defrau-
dações e Falsificações (DDF) da 
Capital, prendeu, na manhã de 
ontem, em João Pessoa a ven-
dedora Gilvete Soares Gomes, 
45 anos, por fraudes relacio-
nadas à emissão de cheques 
bancários, emissão de notas 
promissórias e desvios supe-
riores a R$ 70 mil, em prejuízo 
da empresa em que era funcio-
nária, uma loja de roupas no 
bairro de Manaíra, capital.

Segundo o delegado Lu-
cas Sá, a polícia recebeu a 
denúncia de que a suspeita 
teria se apropriado de che-
ques e destruído documentos 
do estabelecimento, visando 
dificultar qualquer tentativa 

de apuração dos fatos, além 
de abandonar o serviço. “A 
funcionária da loja Maison de 
Luxo fez isso porque descon-
fiou que os fatos seriam comu-
nicados à delegacia para a de-
vida investigação. A equipe da 
DDF saiu imediatamente em 
diligência, localizando Gilvete 
em sua residência, situada no 
bairro do Geisel. Em seu po-
der, foram apreendidos  deze-
nas de cheques bancários, de 
valores de aproximadamente 
R$ 30 mil”, explicou a autori-
dade policial. 

A funcionária da empresa 
foi presa em flagrante pelos 
crimes de estelionato e ex-
torsão indireta e permanece 
na carceragem da Central de 
Polícia Civil, aguardando en-
caminhamento à audiência de 
custódia. Este ano, a Delegacia 
de Defraudações e Falsifica-
ções prendeu 29 suspeitos de 
fraudes em João Pessoa. 

Seis motocicletas foram retidas 
pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
durante abordagens do Movimento 
Maio Amarelo na quarta-feira (11), 
na BR-230, em Cabedelo. Os agentes 
verificaram condutas irregulares e o 
uso de equipamentos obrigatórios, 
visando reduzir a violência no trân-
sito. Foram retidas quatro motos por 
falta de licenciamento; uma por es-
tar com o lacre da placa de identifi-
cação rompido e outra pelo fato do 
condutor ter sido flagrado embria-
gado e não apresentar outra pessoa 
habilitada para retirar o veículo.

Por meio das fiscalizações, a PRF 
flagrou mais de 15 mil condutores 
de veículos de duas rodas em algu-
ma situação irregular em 2015. Entre 
as infrações mais comuns relaciona-
das a motocicletas estão: conduzir 
o veículo sem capacete, sem possuir 
CNH ou sem permissão para dirigir e 
conduzir a moto registrada que não 
esteja devidamente licenciada.

Só em 2016, dos condutores ou 
passageiros de veículos de duas ro-
das, 6,7% saíram ilesos dos aciden-
tes e 37% morreram ou ficaram 
gravemente feridos. No ano pas-
sado, na Paraíba, 6% saíram ilesos 
e 34% morreram ou ficaram gra-
vemente feridos. Em 2015 foram 

registrados 946 acidentes envol-
vendo motocicletas, motonetas e 
ciclomotores nas rodovias federais 
que cortam a Paraíba. Esse número 
representa 1/3 do total de aciden-
tes no mesmo período. 

Cinema Rodoviário 
A PRF desenvolve o projeto Ci-

nema Rodoviário, que tem caráter 
educativo e visa, através de pales-
tras e vídeos, alertar e conscientizar 
o público, que vai desde o motorista 
até crianças. Os veículos são aborda-
dos por policiais rodoviários federais 
e os ocupantes são fiscalizados. Em 
seguida, todos são convidados para 
embarcar no “ônibus cinema” da 
PRF, que se mantém estacionado na 
área escolhida para o evento onde, 
ao longo de 15 minutos, aproxima-
damente, a ação é concretizada.

Estatística
Em 2015, na BR-230, no Municí-

pio de Cabedelo (Km 0,0 ao 15,3), fo-
ram confirmados nove atropelamen-
tos, que geraram oito feridos leves e 
11 feridos graves. Nenhuma vítima 
fatal foi registrada. Já em 2016, no 
mesmo trecho, foram registrados 
dois atropelamentos, com um ferido 
leve, dois graves e uma vítima fatal.  

Passarelas x atropelamentos 
A principal causa de mortes na 

BR-230, entre Cabedelo e João Pes-
soa, são os atropelamentos, e mui-
tas das vítimas morrem em áreas 
que têm passarelas disponíveis 
para os pedestres. E é pensando 
nesta situação que o Cinema Ro-
doviário funcionará próximo à pas-
sarela do bairro Renascer, que fica 
no quilômetro 12,5 da BR- 230, no 
Município de Cabedelo. 

Um dos focos das palestras é 
ensinar o uso adequado das passa-
relas como garantia de segurança 
para os pedestres. Alguns pedes-
tres insistem em atravessar a BR 
sem usar as passarelas em várias 
localidades no Estado. No entanto, 
esta prática é, além de proibida, 
extremamente condenável devido 
os altos riscos de atropelamentos. 

Em caso de atropelamento de 
pedestre nas áreas sob, ou, mui-
to próximos às passarelas, a víti-
ma perde o direito de fazer uso 
do seguro obrigatório ou DPVAT. 
Este seguro, que é pago obriga-
toriamente pelos proprietários de 
veículos automotores, existe para 
cobrir despesas hospitalares e/ou 
indenizações para as vítimas de 
acidentes de trânsito.

Polícia Rodoviária intensifica a 
fiscalização em motocicletas

MOVIMENTO MAIO AMARELO

As Polícias Civil e Militar 
da Paraíba, da região do Lito-
ral Sul, prenderam na cidade 
de Alhandra, na tarde de quar-
ta-feira (11), Aldinaldo Firmi-
no da Silva, de 36 anos. A ação 
policial ocorreu em cumpri-
mento a um mandado de pri-
são temporária expedido pela 
Comarca de Caaporã. 

De acordo com o delega-
do da 6ª Seccional, Aneilton 

Castro, o suspeito está envol-
vido no homicídio ocorrido 
no último dia 6 de abril no sí-
tio Retirada, do qual foi vítima 
Elias Luiz de Souza. 

Após a prisão, o suspeito 
foi encaminhado para a De-
legacia Seccional e prestou 
depoimento, sendo recolhido 
à Cadeia Pública de Alhandra, 
onde permanece à disposição 
da Justiça.

O Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região (TRF5) 
manteve a decisão da 1ª Vara 
da Justiça Federal na Paraíba, 
que determinou a eliminação 
do transporte escolar por 
meio de veículos de carga de 
estudantes nas unidades da 
Rede Estadual de Ensino. A 
decisão atende objetivo do 
MPF/PB de promover a re-
gularização do transporte 
escolar no Estado, em con-
formidade com o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).

Além de oferecer trans-
porte regular aos estudantes 
da Rede Estadual de Ensino, a 
sentença confirmada determi-
na ao Estado que os veículos 
escolares sejam inspeciona-
dos pelo Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) e que os condu-
tores sejam legalmente habili-
tados. O Estado deve, também, 
providenciar rescisão contra-
tual dos condutores em caso 
de descumprimento das nor-
mas do CTB, além de proibir 
a contratação de qualquer veí-
culo de carga ou de outros que 
não atendam ao código. 

Conforme a decisão judi-
cial, o Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE) deve exigir a obrigação 
da não utilização de veículos 
de carga para o transporte es-
colar como pré-requisito para 
a transferência de auxílio fi-
nanceiro federal. O FNDE deve, 

ainda, tomar como ilegítimas 
as verbas empregadas para a 
contratação de veículos que 
não estejam em acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com a senten-
ça, fica determinado ao Detran
-PB realizar vistoria periódica 
e específica dos veículos usa-
dos no transporte público de 
estudantes na Paraíba, bem 
como oferecer cursos especí-
ficos a todos os condutores de 
transporte escolar, seguindo 
as normas do CTB e da Reso-
lução Contran nº 168/2004. 
“Quando a cidade não tem 
órgão de trânsito, como a Se-
mob, é preciso ser feito um 
convênio com o Detran, e só 
depois disso é feita a vistoria 
dos veículos”, explica Osnilo 
Araújo, chefe de Transportes 
de Aluguel.

Entenda o caso
Em 19 de novembro de 

2010, o Ministério Público Fe-
deral (MPF) entrou com ação 
civil pública contra a União, o 
Estado da Paraíba e o FNDE, 
para eliminar o transporte es-
colar público inseguro no Es-
tado. A sentença foi proferida 
em 17 de setembro de 2012, 
quando a Justiça Federal proi-
biu que o Estado da Paraíba 
usasse caminhões para trans-
portar alunos da Rede Esta-
dual de Ensino, para eliminar, 
definitivamente, o transporte 
escolar público inseguro.

Suspeito de homicídio 
é preso em Alhandra

Estudantes não podem 
usar veículos de carga

MANDADO DE PRISÃO

TRANSPORTE ESCOLAR

Policiais militares da 
Paraíba participaram do 
Aprimoramento Técnico em 
Motocicletas no Centro Edu-
cacional de Trânsito Honda, 
na cidade de Recife-PE. Ao 
todo, 26 policiais participa-
ram do curso, que foi realiza-
do de 9 a 11 deste mês.

Os dias de treinamento 
possibilitaram aos partici-
pantes a experiência de con-
duzir motocicletas de 150 a 
650 cilindradas em pistas de 
on-road e off-road, de forma 
a adquirir novos conheci-
mentos quanto ao emprego 
de técnicas fundamentais e 
avançadas de pilotagem. 

Ao final do curso os 
alunos receberam certifica-
dos e aproveitaram para en-
tregar alimentos que serão 
destinados às famílias ca-
rentes da cidade do Recife.

“A oportunidade de 

Policiais participam de treinamento
EM RECIfE

participar desse treina-
mento foi muito salutar 
e de grande importância 
para os policiais, pois agre-
gou novos conhecimentos e 

valores para que possamos 
conduzir nossas motocicle-
tas durante o patrulhamen-
to de forma mais segura e 
eficiente, promovendo uma 

prestação de serviço de 
maior qualidade para a so-
ciedade paraibana”, frisou o 
tenente Marx Cahue, parti-
cipante do curso.

Treinamentos aconteceram com motos de 150 a 650 cilindradas em pistas de on-road e off-road

fOTO: Divulgação/PRF

Seis motocicletas foram retidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante abordagens, na última quarta-feira, em Cabedelo

fOTO: Secom-PB
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CG inicia chipagem de animais 
e emplacamento de 600 carroças
Regulamentação dos 
veículos é inédita no País e 
prevista em lei municipal 

O processo de cadastra-
mento (e emplacamento) de 
aproximadamente 600 carro-
ças puxadas por cavalos (ou 
jumentos) nas ruas de Cam-
pina Grande e a identificação 
com chip desses animais  teve 
início na manhã de ontem, no 
Centro de Controle de Zoono-
ses, localizado no bairro de 
Bodocongó, na Zona Oeste da 
cidade.  Esse procedimento, 
inédito no País, é previsto em 
lei municipal proposta pelo 
vereador Olímpio Oliveira 
(PMDB), regulamentando os 
veículos de tração animal,  
sancionada pelo Poder Exe-
cutivo Municipal. 

As atividades de iden-
tificação e emplacamento 
se estenderão até o dia 25. 
A partir desta data, as car-
roças que não estiverem ca-
dastradas serão apreendidas 
por agentes da STTP (Supe-
rintendência de Trânsito e 
Transportes Públicos) e pela 
Guarda Municipal. 

 De acordo  com a lei, no 
chip que é introduzido na 
crina dos animais que pu-
xam carroças em Campina 
Grande estão armazenadas 
as informações sobre eles,  
tais como: nome, endereço 
do proprietário, atestado de 
vacinas e de vermifugação. 
As carroças, além da placa 
de identificação, estão rece-
bendo, sem qualquer custo 
para seus donos, uma faixa 
reflexiva para facilitar sua 
circulação durante a noite e 
evitar colisões com os veícu-
los motorizados.  Os carro-
ceiros recebem ainda uma 
carteira de identificação e 
suas informações ficam ar-

Chico José
chicodocrato@gmail.com

quivadas num banco de da-
dos do Centro de Zoonoses. 

A bióloga Rossandra Oli-
veira, gerente de Vigilância 
Ambiental da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde,  disse ontem 
que essa é uma iniciativa pio-
neira no País. De acordo com 
ela, essa ação, além do Centro 
de Controle de Zoonoses,  en-
volve a Superintendência de 
Trânsito e Transportes Pú-
blicos (STTP) e a Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial (Semas).  O chip e o leitor 
de dados dos animais foram 

adquiridos pela Prefeitura de 
Campina Grande de uma em-
presa de São Paulo, enquanto 
o banco de dados de compu-
tador foi desenvolvido volun-
tariamente por estudantes da 
Escola Técnica Redentorista 
de Campina Grande. 

            
Excesso de peso  
De acordo com a lei que 

regulamenta o transporte em 
veículo de tração animal,  o 
limite de peso a ser transpor-
tado é de 80 quilos. A STTP e 
a Guarda Municipal aplicarão 

multa aos carroceiros que 
forçarem os animais a exces-
so de peso.  O projeto que de-
termina a identificação dos 
animais e o emplacamento 
das carroças fixa também a 

idade mínima para que uma 
pessoa possa conduzir esse 
meio de transporte e que não 
pode ser inferior a 18 anos.              
Ainda de acordo com Ros-
sandra Oliveira,  em se tra-

tando de animal do sexo 
feminino e estando prenhe, 
deve ser observado o perío-
do de reabilitação para que 
ele possa voltar a ser usado 
como animal de tração.

Atividades de identificação e emplacamento seguem até o dia 25 
deste mês; os chips são implantados na crina dos animais

Milho comercializado em Patos chega de outras regiões, a exemplo do interior de Pernambuco, e a pequena oferta tem reflexo no preço 

A Polícia Militar da Pa-
raíba publicou, no Diário 
Oficial do Estado de ontem, 
o edital para preenchimento 
de vagas do Curso de Forma-
ção de Oficiais – CFO PM de 
2017. Estão sendo oferecidas 
30 vagas, sendo 25 para can-
didatos do sexo masculino 
e cinco para candidatas do 
sexo feminino. As inscrições 
estarão abertas das 9h do dia 
4 de julho até as 9h do dia 8 
de agosto e poderão ser fei-
tas no site da PMPB, http://
www.pm.pb.gov.br/.

De acordo com o edital, 
para participar das etapas 
complementares atinentes 
ao CFO, o candidato deverá 
estar obrigatoriamente ins-
crito para o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem 
2016) e efetuar pagamento 
da taxa de inscrição, no va-
lor de R$ 50,00. Esse valor 
será utilizado para custear as 
despesas com a preparação, 
organização e realização dos 
exames complementares de 
responsabilidade da PMPB, 
com exceção dos laborato-
riais, que deverão ser custe-
ados pelos candidatos.

A isenção do pagamen-
to da taxa de inscrição pode-
rá ser solicitada, no período 

de 4 a 15 de julho de 2016, 
pelos doadores de sangue 
na Rede Hospitalar Pública 
ou conveniada ao Sistema 
Único de Saúde (SUS) na Pa-
raíba, devendo estes preen-
cher os requisitos exigidos 
em edital.

Como fase intelectual 
do concurso serão utilizadas 
as notas do Enem 2016, a 
ser realizado pelo Instituto 
Nacional de Estudo e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Texeira (Inep), nos dias 5 e 
6 de novembro. Já os exames 
complementares, que com-
preendem as demais etapas 
do concurso, constarão de 
exames psicológicos, de saú-
de e de aptidão física - reali-
zados apenas com os candi-
datos habilitados no Exame 
Intelectual. 

O ingresso no Curso de 
Formação de Oficiais se dará 
na graduação de praça espe-
cial, como cadete. Ao término 
do curso, com aproveitamen-
to, o concluinte será decla-
rado aspirante a oficial PM. 
Após estágio probatório, de 
no mínimo seis meses, o as-
pirante será promovido ao 
posto de 2º tenente, ingres-
sando no Quadro de Oficiais 
Combatentes da PMPB.

Produção de milho é prejudicada
CHUVAS INSUFICIENTES NO SERTÃO

Jefferson Saldanha
jeffersonsaldanha1@hotmail.com

Apesar da escassez em 
algumas regiões na produ-
ção de milho, a exemplo de 
Patos,  no Sertão, que não 
registrou chuvas regulares 
que pudessem garantir uma 
boa safra, o produto advindo 
de outras regiões pode ser 
encontrado facilmente na 
feira livre da cidade.

De acordo com João 

Menino, comerciante de mi-
lho no mercado público, o 
milho comercializado em 
Patos vem de outras cida-
des, a exemplo de Teixeira e, 
principalmente do interior 
de Pernambuco, chegando 
geralmente nas segundas, 
quartas e sextas.

Com a escassez da pro-
dução, a pequena oferta tem 
reflexo no preço, que com-
parado ao do ano passado 
registra um aumento de 20% 

no valor da espiga, que é ven-
dida por R$ 1,00 a de melhor 
qualidade. As de qualidade 
inferior são vendidas três es-
pigas por R$ 2,00.

João Menino revelou 
que até o momento a procura 
pelo milho tem sido conside-
rada pequena, mas tem ex-
pectativas de melhoras nas 
vendas em virtude da apro-
ximação dos festejos juninos 
em várias cidades da região, 
a exemplo de Patos, onde o 

milho é o ingrediente prin-
cipal no preparo de várias 
comidas típicas, como bolos, 
canjica e pamonha.

De acordo com o secre-
tário de Agricultura do Mu-
nicípio de Patos, Sebastião 
dos Santos Lima, a produção 
local foi prejudicada em vir-
tude da irregularidade das 
chuvas na região, o que fez 
com que muitos produtores 
perdessem suas lavouras, 
comprometendo a colheita.

Polícia Militar divulga 
edital para CFO 2017

FORMAÇÃO DE OFICIAIS

FOTOS: Divulgação

FOTO: Jefferson Saldanha
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Governo promove Semana de Doação 
de Leite Materno a partir de segunda
Abertura das atividades 
acontecerá no pátio da 
PBTur, em João Pessoa

Começa nesta segunda-
feira (16), às 6h, a IV Semana 
Estadual de Doação de Lei-
te Materno. A Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), por 
meio do Banco de Leite Anita 
Cabral, centro de referência 
do Estado, fará a abertura das 
atividades no pátio da PB-Tur. 
O evento ocorrerá em parce-
ria com os acadêmicos da Fa-
culdade Santa Emília de Ro-
dat, que oferecerão serviços 
de saúde, prestando orienta-
ções sobre hipertensão, dia-
betes e alimentação saudável, 
além de aferição de peso, gli-
cemia e pressão arterial.

A IV Semana se prolon-
ga até o dia 20 de maio por 
meio da Lei 9.956, de 11 de 
janeiro de 2013, que tem 
como objetivo divulgar a es-
tratégia para doação de leite 
materno pelos diversos se-
tores da sociedade. 

No dia 19, quando se co-
memorar o Dia Mundial da 
Doação de Leite Humano, ha-
verá o “Dia D”,  com a realiza-
ção de uma atividade especial 
com as doadoras da Materni-
dade Frei Damião em agrade-
cimento pela generosidade 
para salvar a vida de tantos 
outros bebês.  

“Nessa semana, toda so-
ciedade será convidada a ade-
rir à campanha de doação de 
leite materno, sensibilizan-
do-a para a importância que 
o leite doado propiciará a re-
dução da mortalidade neona-
tal no Estado, pois, cada vez 
mais, cresce a demanda por 
leite humano pasteurizado 
para suprir as necessidades 
dos bebês internos nos leitos 

neonatais do Estado e em es-
pecial das UTIs neonatais da 
Grande João Pessoa”, disse a 
diretora do Anita Cabral, Tha-
íse Ribeiro. 

Thaís falou ainda que, 
dessa vez, a semana focará as 
ações de divulgação para os 
estudantes dos cursos de gra-
duação em saúde de diversas 
Faculdades em João Pessoa. 
“Esperamos que com essa 
estratégia os futuros profis-
sionais possam assistir, com 
mais qualificação, as mães e 
famílias durante o período de 
amamentação”, comentou. 

De acordo com a pro-
gramação, haverá atividades 
para a promoção da doação 
de leite materno em todo o 
Estado, por meio dos seis 
Bancos de Leite em João Pes-
soa, Campina Grande, Guara-
bira, Patos e Cajazeiras e dos 
22 Postos de Coleta, entre 
os quais se destacam os de 
Pombal, Santa Luzia, Sousa, 
Mamanguape e Taperoá, que 
realizarão atividades locais 
para esse incentivo. 

Durante essa semana 
será feita divulgação nas Fa-
culdades Facene, Ciências Mé-
dicas e FPB, quanto à doação 
de leite humano e o uso tera-
pêutico para bebês prematu-
ros em unidades neonatais. 

Em Campina Grande, 
haverá atividades no Dia D, 
em 19 de maio, com apresen-
tação musical com as mães 
da Maternidade Municipal 
e roda de conversas com as 
mães do Hospital da FAP, além 
da participação no Fórum Pe-
rinatal da Rede Cegonha e 
divulgação da doação de leite 
materno nas maternidades e 
PSFs da região. 

Em Guarabira, a progra-
mação terá entrevistas nas 
rádios locais com ênfase na 

João Pessoa integra 
a programação mun-
dial do Dia de Bike ao 
Trabalho, que acontece 
hoje em várias cidades 
do Brasil e do exterior.  
A ideia, surgida nos Es-
tados Unidos, em 1956, 
é incentivar o uso da 
bicicleta como meio de 
transporte e fomentar 
o debate sobre esse que 
é esse meio de locomo-
ção não poluente, sau-
dável e com espaço ga-
rantido pela legislação 
brasileira. A iniciativa 
no Brasil é encampada 
pela rede Bike Anjo e 
em João Pessoa pelo co-
letivo Cidade Bike.

Participar da ini-
ciativa, na capital pa-
raibana, é simples: no 
site cidadebike.com.br 
o ciclista preenche um 
formulário com dados 
sobre trajeto que pre-
tende fazer de casa ao 
trabalho e os horários. 
A equipe de organi-
zação se encarrega de 
agrupar pessoas com 
rotas semelhantes e 
colocá-los em contato, 
para que os cadastra-
dos possam seguir em 
pequenos grupos até 

o destino pretendido. 
Isso não só dá mais se-
gurança aos menos ex-
perientes como promo-
ve a interação entre as 
pessoas.

“Decidimos tocar 
a campanha aqui em 
João Pessoa e ficamos 
surpresos com a quan-
tidade de pessoas que 
já utilizam a bicicle-
ta como transporte. A 
adesão superou nossas 
expectativas. Colocar 
todas em contato é uma 
ótima estratégia de in-
centivar e fortalecer 
esse meio de transporte 
na cidade”, comemora 
Caio Henrique, do Ci-
dade Bike. Ele também 
é um Bike Anjo e, jun-
tamente com a esposa, 
substituiu o automóvel 
pelo uso diário da bici-
cleta.

No próximo dia 13, 
organizações do mundo 
todo convidarão pessoas 
a considerar, mesmo que 
por um dia, a bicicle-
ta como alternativa de 
transporte. Iniciativa foi 
criada em 1956, nos Es-
tados Unidos, e acontece 
no Brasil pelo segundo 
ano consecutivo.

João Pessoa participa do 
“Dia de Bike ao Trabalho”

saÚde e meio ambiente

Felipe Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Foi em alto estilo, com 
bravura e sorriso estam-
pado nos rostos de cada 
um dos integrantes do ex-
tinto Ministério da Cultura 
(MinC) que o ex-ministro 
Juca Ferreira, abraçado à 
sua equipe, se despediu, 
ontem, em sua página no 
Facebook. 

“Hoje nos despedimos 
do Ministério da Cultura. 
Todos juntos, reafirmamos 
a centralidade da cultura 
no desenvolvimento do 
Brasil. Exaltamos a diver-
sidade cultural brasileira, 
traço de nossa singula-

ridade, marca do nosso 
lugar no mundo. Ao lado 
dos artistas e dos fazedo-
res culturais, trabalhamos 
movidos pelo compromis-
so com a cidadania, pelo 
aprofundamento da demo-
cracia, na construção de 
um Brasil justo e generoso. 
Eu fui feliz e sabia”, disse o 
ex-ministro, em nota.

Após assumir a Presi-
dência da República com o 
afastamento da presidente 
Dilma Rousseff por conta 
do processo de impeach-
ment, o interino Michel 
Temer decidiu extinguir 
ministérios promovendo 
fusões. O MinC, um dos afe-
tados pela medida admi-

Juca Ferreira publica foto com
equipe para despedida do MinC

ministério extinto

coleta de vidros; divulgação 
da estratégia e coleta de fras-
cos em praça pública; panfle-
tagem e no Dia D comemora-
ção com as doadoras de leite 
em alusão ao dia de doação de 
leite humano e também dia 
das mães no auditório do Hos-
pital Regional de Guarabira. 

Em Patos e Cajazeiras, os 
bancos de leite se organizarão 
em atividades na atenção bá-
sica e com as instituições de 
ensino superiores do curso de 
saúde. Nos Postos de Coleta 
de Sousa, Santa Luzia e Pom-
bal acontecerão homenagens 
às mães doadoras. 

Rede de serviços 
Na Paraíba, são coleta-

dos 600 litros de leite por 500 
doadoras e são beneficiados 
mais de 440 bebês por meio 
da distribuição de 400 litros 
de leite, mensalmente. João 
Pessoa é responsável por 50% 
da demanda dos serviços em 
Banco de Leite Humano, com 
mais de 330 litros de leite, doa-
dos, mensalmente, por meio 
de 250 doadoras, benefician-
do mais de 220 receptores, 
com mais de 180 litros de leite 
distribuídos. 

Para ser doadora é só en-
trar em contato com o banco 

de leite ou posto de coleta mais 
próximo, passar os dados que 
o serviço de Rota Domiciliar 
irá até a residência da doadora 
e entregará o kit doação (fras-
cos de vidro esterilizado, luvas, 
gorro e máscara). Além disso, 
os serviços prestarão todas as 
orientações necessárias para o 
correto armazenamento. 

Se a mãe desejar fazer o 
armazenamento de leite ime-
diatamente, em casa, basta se-
guir algumas regras: lavar bem 
as mãos até os cotovelos com 
água e sabão, prender os cabe-
los, colocar um lenço sobre a 
boca (para evitar gotículas de 

saliva sobre o leite) e o vidro 
com tampa de plástico seco 
e já fervido por 15 minutos. 
Deve-se realizar a extração de 
leite dentro do vidro, deven-
do-se desprezar os primeiros 
jatos. Após a retirada do leite, 
colocar o frasco fechado no 
congelador, onde deverá ter a 
validade de 15 dias congelado. 

Para a utilização do leite 
congelado deve-se descon-
gelá-lo em banho maria a 
40°C e usá-lo, imediatamen-
te. A conservação do leite já 
descongelado só deverá ser 
feita pelas próximas 12 horas 
em refrigerador.

Voo inaugural da 
Azul entre JP e 
BH terá batismo 
e arraial junino

O voo inaugural da Azul 
Linhas Aéreas Brasileiras 
entre João Pessoa e Belo Ho-
rizonte, que será realizado 
aos sábados a partir do dia 4 
de junho, irá surpreender os 
passageiros. Logo na chega-
da da aeronave no Aeropor-
to Internacional Presidente 
Castro Pinto, haverá o tradi-
cional batismo organizado 
pela Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero), por meio do Cor-
po de Bombeiros. O banho na 
aeronave marca o batismo.

 Ao chegar na sala de de-
sembarque, os passageiros já 
poderão entrar em clima ju-
nino, pois, além de parentes 
e amigos, todos serão recep-
cionados por uma quadrilha 
junina do Grupo Folclórico 
do Sesc, que colocará todo 
mundo para dançar forró pé 
de serra. Todos deverão re-
ceber brindes com material 
institucional da Paraíba.

 De acordo com Luciano 
Lapa, diretor de Marketing 
da PBTur, o voo já está com 
cerca de 60% de seus assen-
tos vendidos pela companhia 
aérea. A aeronave é um Em-
braer, com capacidade para 
118 passageiros.

 O avião está previsto 
para chegar em João Pessoa 
às 16h50 e será semanal.  

Haverá atividades para a promoção da doação de leite materno em todo o Estado, por meio dos seis bancos de leite

Ex-ministro postou foto no Facebook e lamentou o fim da pasta, incorporada ao Ministério da Educação

Foto: Evandro Pereira

Foto: Facebook/Juca Ferreira

nistrativa, foi incorporado 
ao Ministério da Educação. 

Nas redes sociais, in-
ternautas de todo o País 
protestavam contra a ex-
tinção do MinC, como um 
retrocesso para a cultura 
brasileira. 

“Dia triste pra todos 
os artistas e fazedores de 
cultura desse país. País no 
qual é caracterizado prin-
cipalmente por toda sua 
riqueza cultural, mas que 
não tem mais um Ministé-
rio da Cultura. Eu não sei 
nem o que dizer. Pra quem 
vive esse universo, as coi-
sas já eram difíceis, agora 
eu já nem sei”, lamentou 
Raquel Santorsula. 
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“Vou continuar lutando”, diz Dilma
Em discurso no Planalto, 
a presidente afastada 
criticou o impeachment

aPós instaUração Do imPeachment

Da Agência Brasil

Em discurso a apoiado-
res do governo, concentra-
dos em frente ao Palácio do 
Planalto, a presidente afasta-
da Dilma Rousseff disse que 
está sendo vítima de injus-
tiça e traição, após ter sido 
afastada do cargo por até 
180 dias para julgamento do 
processo de impeachment 
no Senado.

"Estou vivendo a dor da 
traição, a dor da injustiça", 
disse aos manifestantes. “Ao 
longo da minha vida enfren-
tei muitos desafios, enfrentei 
o desafio terrível e sombrio 
da ditadura, da tortura, en-
frentei como muitas mulhe-
res desse País a dor indizível 
da doença, o que mais dói 
nessa situação que estou vi-
vendo agora, a inominável 
dor da injustiça, a profunda 
dor da injustiça, a dor da trai-
ção. São duas palavras terrí-
veis, traição e injustiça, são 
talvez as mais terríveis pala-
vras que recaem sobre uma 
pessoa e essa hora agora, 
esse momento é o momento 
em que as forças da injustiça 
e da traição estão soltas por 
aí”, disse. 

Dilma afirmou que irá 

resistir até o fim do proces-
so de impeachment, que foi 
aberto no Senado. "Estou 
pronta para resistir por todos 
os meios legais. Lutei minha 
vida inteira e vou continuar 
lutando", afirmou. 

A presidenta afastada 
agradeceu o apoio de mani-

festantes que protestaram 
nos últimos meses contra o 
processo que, segundo Dil-
ma, "estiveram do lado certo 
da história, do lado da demo-
cracia". 

“Eu sou a primeira mu-
lher eleita presidenta da Re-
pública, eu honrei os votos que 

as mulheres me deram. Eu fui 
a primeira mulher eleita pre-
sidenta da República, depois 
do primeiro operário eleito 
presidente da República, como 
primeira mulher, eu honrei as 
mulheres. Como qualquer pes-
soa humana, posso ter come-
tido erros, mas jamais cometi 

crimes", destacou.
Após o discurso, do lado 

de fora do Planalto, Dilma 
recebeu um buquê de flores 
e cumprimentou os popula-
res. Ela estava acompanhada 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e de ministros 
de seu governo.

Na saída do Planalto, a presidente afastada Dilma Rousseff cumprimentou os manifestantes que foram levar apoio e solidariedade

Antes do pronuncia-
mento para o público, Dilma 
Rousseff fez um discurso 
para a imprensa. Cercada 
por dezenas de ex-ministros, 
parlamentares e servidores 
do Palácio do Planalto, a pre-
sidenta afastada classificou o 
processo contra ela de “im-
peachment fraudulento”.

“Diante da decisão do 
Senado quero mais uma vez 
esclarecer os fatos e denun-
ciar os riscos para o País de 
um impeachment fraudu-
lento, um verdadeiro golpe, 
desde que fui eleita, parte 
da oposição inconformada 
pediu recontagem de votos, 
tentou anular as eleições 
depois e passou a conspirar 
abertamente pelo impeach-
ment, mergulharam o País 
num ato de instabilidade e 
impediram a recuperação da 
economia com tomar na for-
ça o que não conquistaram 
nas urnas”.

“Não cometi crime de 
responsabilidade. Não tenho 
contas no exterior, jamais 
compactuei com a corrup-
ção. Esse processo é frágil, 
juridicamente inconsistente, 
injusto, desencadeado con-
tra pessoa honesta e inocen-
te. A maior das brutalidades 
que pode ser cometida por 
qualquer ser humano: pu-
ni-lo por um crime que não 
cometeu”, disse.

Em falas interrompi-
das por aplausos e gritos de 
apoio, a presidente lembrou 
que foi eleita por 54 milhões 
de brasileiros e disse que o 
que está em jogo não é so-
mente o seu mandato.

“O que está em jogo não 
é apenas o meu mandato. É o 
respeito às urnas. À vontade 
soberana ao povo brasileiro 

e à Constituição. São as con-
quistas dos últimos 13 anos. 
O que está em jogo é a pro-
teção às crianças, jovens che-
gando às universidades e es-
colas técnicas. O que está em 
jogo é o futuro do País, espe-
rança de avançar cada vez 
mais. Quero mais uma vez 
esclarecer fatos e denunciar 
riscos para País de um im-
peachment fraudulento. Um 
verdadeiro golpe”, declarou.

Notificação
Dilma foi notificada no 

Palácio do Planalto pelo pri-
meiro-secretário da Mesa 
Diretora do Senado, senador 
Vicentinho Alves (PR-TO), 
de seu afastamento do cargo 
após a proclamação do resul-
tado da votação da admissi-
bilidade do seu processo de 
impeachment na manhã des-
sa quinta-feira (12).

O Senado aprovou, por 
55 votos a favor e 22 contra, 
a admissibilidade do proces-
so de impeachment da pre-
sidenta Dilma Rousseff. Com 
isso, o processo será aberto 
no Senado e Dilma é afastada 
do cargo por até 180 dias. Os 
senadores votaram no painel 
eletrônico. Não houve abs-
tenções. Estavam presentes 
78 parlamentares, mas 77 
votaram, já que o presidente 
da Casa, Renan Calheiros, se 
absteve.

Assim que terminou sua 
declaração, Dilma saiu do Pa-
lácio do Planalto pela porta 
principal que fica no térreo 
do prédio. No caminho, ela 
cumprimentou servidores da 
presidência, em sua maioria 
mulheres, que a recepciona-
ram no caminho, que esta-
vam em um cercado próximo 
à rampa.

Processo fraudulento

Em suas primeiras palavras 
como presidente interino da Re-
pública, Michel Temer, disse que o 
povo brasileiro há de “prestar sua 
colaboração para tirar o País” da 
crise em que se encontra, mencio-
nou entusiasmo dos políticos que 
o prestigiam e voltou a falar que é 
“urgente pacificar a Nação” e “uni-
ficar o Brasil”.

Após dar posse aos novos mi-
nistros de seu governo, que compo-
rão uma equipe menor, Temer citou 
algumas vezes a necessidade de re-
cuperação da economia. Segundo 
ele, é “urgente” fazer um governo 
de “salvação nacional”.

“O povo brasileiro há de pres-
tar sua colaboração para tirar o 
País dessa grave crise em que nos 
encontramos. O diálogo é o pri-
meiro passo para enfrentarmos 
desafios para avançar e garantir 
retomada do crescimento”, afir-
mou Temer, mencionando tam-
bém a necessidade de partidos 
políticos e lideranças da sociedade 
civil participarem.

“Minha primeira palavra ao 
povo brasileiro é a palavra confian-
ça. Confiança nos valores que for-
mam o caráter de nossa gente, na 
vitalidade de nossa democracia, na 
recuperação da economia nacional 
nos potenciais do País, em suas ins-
tituições sociais e políticas e na ca-
pacidade de que unidos poderemos 
enfrentar os desafios deste momen-
to que é de grande dificuldade”, 
afirmou o presidente interino.

Quando Michel Temer entrou 
na sala em que deu posse ao novo 
governo, uma salva de fogos de ar-

Temer pede apoio contra a crise
Posse Do GoVerno interino

Paulo Victor Chagas
e Sabrina Craide 
Da Agência Brasil

tifício foi ouvida nos corredores do 
Palácio do Planalto.

“Eu pretendia que esta ceri-
mônia fosse extremamente sóbria 
e discreta, como convém ao mo-
mento que vivemos. Entretanto eu 
vejo entusiasmo dos colegas parla-
mentares, dos senhores governa-
dores e tenho absoluta convicção 
de que este entusiasmo deriva 
precisamente da longa convivên-
cia que nós todos tivemos ao lon-
go do tempo”, disse Temer.

No momento em que o presi-
dente interino falava, houve uma 
confusão dos manifestantes con-
trários ao impeachment da pre-
sidente afastada Dilma Rousseff, 
que tentaram entrar no Planalto, 
mas foram contidos pela seguran-
ça presidencial.

Temer já escolheu sua equipe 
de governo. No total, serão 23 mi-
nistérios. O Ministério da Cultura, 
por exemplo, será incorporado ao 
Ministério da Educação.

Abaixo, a lista dos novos ministros

Lewandowski
passa a presidir
processo contra 
a presidente

A presidente afastada 
Dilma Rousseff terá prazo 
de 20 dias corridos, conta-
dos a partir de ontem, para 
apresentar sua defesa à Co-
missão Processante do Se-
nado – a mesma comissão 
especial que fez a análise de 
admissibilidade do processo 
de impeachment e agora co-
meçará a fase de instrução 
do processo.

O mandado de citação 
a Dilma foi assinado ontem 
pelo presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
ministro Ricardo Lewando-
wski, que também tomou 
posse como presidente do 
processo de impedimento da 
presidente. 

Lewandowski esteve no 
Senado para assinar a trans-
ferência da presidência do 
processo de Renan Calheiros 
para ele, e seu primeiro ato 
na nova condição foi a assi-
natura do mandado de cita-
ção a Dilma.

Mariana Jungmann
Da Agência Estado
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- Gilberto Kassab, ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
- Raul Jungmann, ministro da Defesa
- Romero Jucá, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
- Geddel Vieira Lima, ministro-chefe da Secretaria de Governo
- Sérgio Etchegoyen, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional
- Bruno Araújo, ministro das Cidades
- Blairo Maggi, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- Henrique Meirelles, ministro da Fazenda
- Mendonça Filho, ministro da Educação e Cultura
- Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil
- Osmar Terra, ministro do Desenvolvimento Social e Agrário
- Leonardo Picciani, ministro do Esporte
- Ricardo Barros, ministro da Saúde
- José Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente
- Henrique Eduardo Alves, ministro do Turismo
- José Serra, ministro das Relações Exteriores
- Ronaldo Nogueira de Oliveira, ministro do Trabalho
- Alexandre de Moraes, ministro da Justiça e Cidadania
- Mauricio Quintella, ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil
- Marcos Pereira, ministro da Indústria e Comércio e Serviços
- Fabiano Augusto Martins Silveira, ministro da Fiscalização, Transparência e 
Controle (ex-CGU)
– Fernando Bezerra Filho, ministro de Minas e Energia
- Helder Barbalho, ministro da Integração Nacional
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Geral

Barbosa diz que impeachment 
é feito sem consulta à população
Ex-ministro do STF faz 
críticas à tramitação do 
processo contra Dilma

O ministro aposentado 
do Supremo Tribunal Fede-
ral Joaquim Barbosa criticou 
ontem (12) a tramitação do 
processo de impeachment 
da presidente Dilma Rou-
sseff. Para ele, as decisões 
sobre o afastamento foram 
tomadas sem levar em con-
sideração a opinião da po-
pulação. O magistrado disse 
ainda ser favorável à convo-
cação de novas eleições.

“Como explicar ao mun-
do uma troca de comando 
tão espetacular? Nada sutil, 
apenas com a estampa de 
normalidade, como essa que 
está ocorrendo no dia de 
hoje. Como explicar ao mun-
do uma mudança tão brutal 
sem que ele, o maior inte-
ressado, o povo, tenha sido 
sequer cogitado como partí-
cipe desse debate”, disse ao 
participar da Vtex Day, feira 
de comércio eletrônico no 
Parque Ibirapuera, zona Sul 
da capital paulista.

No início da manhã de 
ontem, o Senado aprovou 
a abertura de processo de 
destituição de Dilma e o afas-
tamento da presidente por 
até 180 dias. O vice, Michel 
Temer, assume o cargo neste 
período. Ao final do proces-
so, Temer pode tomar posse 
definitivamente, caso os se-
nadores confirmem o impe-

dimento da presidente.
“Não é estranho que o 

povo assista mais uma vez, 
como se deu no final do sé-
culo 19, bestializado ao que 
os políticos estão a perpetrar 
no nosso País? Onde estão as 
vozes da população?”, ques-
tionou Joaquim Barbosa na 
palestra. A expressão faz re-
ferência ao artigo do jorna-
lista Aristides Lobo sobre a 
proclamação da República. 
Na ocasião, o autor ressaltou 
que a revolução organizada 
por militares e membros da 
elite política que derrubou o 
imperador não teve partici-
pação popular. “O povo assis-
tiu àquilo bestializado, atôni-
to, surpreso, sem conhecer o 
que significava”, diz o texto 
publicado em 1889.

A ascensão do PMDB, 
em uma provável aliança 
com o PSDB, também foi 
alvo das críticas de Barbo-
sa. “Estarão no comando do 
nosso País a partir de agora 
dois grupos bem especiais 
de operadores políticos”, 
disse em referência aos dois 
partidos. “O primeiro grupo, 
nestes 30 anos de vida de-
mocrática, jamais conseguiu 
eleger um presidente da 
República. Esse grupo terá 
agora a Presidência da Re-
pública”, disse em referência 
ao partido de Temer.

“O segundo grupo de 
operadores políticos, no 
prazo constitucionalmente 
marcado para as próximas 
eleições [2018], iria com-
pletar 20 anos sem ganhar 
uma eleição, sem ter o gosto 
de uma vitória”, completou 

o raciocínio ao falar sobre o 
PSDB. “Como justificar essa 
anomalia? Por que os nossos 
acadêmicos, os nossos inte-
lectuais e os nossos meios 
de comunicação têm evitado 
esse debate específico?”

Novas eleições
Barbosa disse que é "ra-

dicalmente favorável" à con-
vocação de novas eleições 
pra presidente. "Essa é a ver-
dadeira solução. A solução 
que eliminaria toda essa ano-
malia, esse mal-estar com o 
qual nós seremos obrigados 
a conviver nos próximos dois 
anos e oito meses. Dar a pala-
vra ao povo”, defendeu.

O ministro aposentado 
reconheceu, entretanto, que 
a medida tem empecilhos 
constitucionais. A única for-
ma de ser aplicada, na visão 
de Barbosa, seria se Dilma 
tivesse renunciado e o vice 
tivesse feito o mesmo.

Dilma
Apesar das críticas ao 

processo e aos grupos polí-
ticos que devem assumir o 
poder, Barbosa também atri-
buiu parte da culpa pela ins-
tabilidade política à Dilma. 
“A presidente Dilma Rousseff 
não soube conduzir o País. 
Não soube exercer a lideran-
ça que se espera de um chefe 
de Estado dessa envergadu-
ra. Ela agiu como se gover-
nasse para o seu grupo polí-
tico e para os seus aliados de 
ocasião. Ela não soube se co-
municar com a nação. Ela fez 
péssimas escolhas e cometeu 
erros imperdoáveis”, disse.

Daniel Mello
Da Agência Brasil
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Acorrentadas e ao relento, manifestantes temem perda de direitos das mulheres no governo Temer 

Um grupo de mulheres 
se acorrentou ontem (12) 
às grades que cercam o Pa-
lácio do Planalto logo após 
a saída da presidente Dilma 
Rousseff do local. “Vamos fi-
car aqui até tirarem a gente”, 
disse a jornalista Bia Barbo-
sa, explicando que o coletivo 
é formado por mulheres de 
diferentes entidades.

“Não reconhecemos a le-
gitimidade do governo Temer. 
Entendemos que esse proces-
so é resultado de um golpe 
e é importante simbolizar a 
resistência que está aconte-
cendo no Brasil inteiro”, disse 
Bia. Para ela, Dilma também 
foi afastada porque é mulher.

Acorrentadas e senta-
das no chão, elas seguravam 
cartazes que formam a frase 
“Resistência contra o golpe”.

Na lista de novos mi-
nistros divulgada pela vi-

ce-presidência não consta 
o Ministério das Mulheres, 
Igualdade Racial, da Juventu-
de e dos Direitos Humanos. 
Além disso, nenhuma mulher 
foi nomeada como ministra 
para o governo interino.

Até o fechamento des-
ta reportagem, as mulheres 
continuavam acorrentadas e 
disseram que cumpririam o 
"simbolismo" de, como Dil-
ma saiu do Planalto "à força", 
elas também sairiam do local 
da mesma maneira. 

Mulheres se acorrentam às 
grades do Palácio do Planalto

CONTRA SAÍDA DE DILMA

Andreia Verdélio 
e Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Conquista de credibilidade nacional 
e internacional, estabilização econômica, 
pactuação de uma trégua no Congresso 
para a governabilidade, consolidação de 
uma base de sustentação política, abertura 
de diálogo com os movimentos sociais, 
combate efetivo à corrupção (apoio à 
Operação Lava Jato) e construção de 
uma agenda com agentes econômicos 
decisores dos setores primário, secundário, 
terciário e quaternário. São esses alguns 
dos desafios mais urgentes, além das 
reformas política e da Previdência, que se 
apresentam ao presidente interino Michel 
Temer a partir desta sexta-feira 13.

E é nesse campo onde ele corre os 
maiores riscos. Para a credibilidade, pesa 
contra Temer o fato de ter o nome incluído 
entre os apontados pela Operação Lava 
Jato como beneficiário de propina. Um 
corrupto não ganha respeito. De ninguém. 
Muito menos credibilidade. A desconfiança 
manterá a prevenção internacional e as 
agências de risco manterão o Brasil sob 
alerta negativo. 

Quanto a estabilização da economia, 
isso depende muito das condições que 
ele possa construir para evitar o fogo 
amigo que defende o mercado de cargos, 
o que pressupõe estrutura obesa para a 
parasitagem. A estabilidade depende do 
exemplo do governo. É aquela história de 
faça pois também estou fazendo. Se não 
cortar gastos...

Pactuação de uma trégua para a 
governabilidade. PT e PSDB se dobrarão 
a essa urgência nacional? Líderes petistas 
já advertiram que farão oposição radical. 
Temer terá que jogar forte para reduzir o 
impacto da depredação que o seu governo 
sofrerá sob a gritaria de que é golpista 
e traidor. Apesar de Serra ser ministro, 
o PSDB não fará grandes esforços para 

fortalecer o PMDB no Governo. É aquela 
história de não criar corvos. Eles podem te 
bicar os olhos.

Sobre a base de sustentação política. 
Vi em alguma TV alguém comentando que 
os votos que levaram à admissibilidade do 
processo de impeachment na Câmara e no 
Senado são indícios de que ele terá uma 
folgada maioria para iniciar o governo. 
Nada indica que isso será automático. A 
dieta do Congresso, garanto, não é low 
carb, está mais para high fat. Quem viveu 
de mensalão e petrolão não vai querer 
apenas frugais temeridades light.

Agenda com movimentos sociais. 
Difícil vislumbrar uma agenda de Temer 
com entidades a exemplo do MST, CUT, 
UNE, MTST, Levante Popular da Juventude 
e outras. Todas já prometeram ir às ruas 
“contra o governo do golpe”.

Quanto ao combate à corrupção, 
muita gente assistiu à entrevista em 
que o hoje presidente interino disse ao 
jornalista pernambucano Gerson Camarotti 
que dificilmente poderia evitar em seu 
Ministério alguém investigado pela Lava 
Jato. Disse muito em poucas palavras.

Finalmente, há essa agenda 
complicada com o empresariado, talvez 
a mais tranquila de estabelecer devido 
ao trânsito e ao prestígio do anunciado 
ministro da Fazenda Henrique Meirelles. 
Vamos ver no que tudo vai dar. 

Tudo poderia ter sido evitado
Já passava das quatro da manhã 

de ontem quando os senadores José 
Serra, do PSDB, e Humberto Costa, do 
PT, se pronunciaram sobre o processo 
de impeachment. Estava na reta final a 
sessão de votação iniciada quase 20 horas 
antes, e que culminou com o afastamento 
temporário, há quem diga permanente, da 

presidente da República. 
Expondo argumentos divergentes, 

os dois, representantes dos partidos 
que polarizam na atualidade a disputa 
pelo poder no Brasil, chegaram à mesma 
e óbvia conclusão: todo o processo foi 
político.

Para Serra, um ato político 
constitucionalmente orientado. Longe, 
portanto, de ser um golpe que revogaria 
a ordem republicana em que se instala e 
opera a democracia procedimental.

Para Costa, um ato político ilegítimo, 
um golpe contra o ordenamento 
democrático, uma “quartelada civil” 
motivada pela cobiça dos adversários que 
perderam a eleição para presidente. 

Se tudo foi realmente político, então 
é possível acrescentar ao argumento: 
tudo poderia ter sido evitado. Bastaria 
o manejo eficiente das ferramentas de 
que dispõe a política. O que não quer 
dizer chantagear adversários, manipular 
parceiros, comprar apoio. 

Receita para ser impichado
O caminho do êxito na política é 

fazer tudo o que a presidente afastada 
não gosta de fazer. Ela detesta coisas 
como compartilhar o acesso ao núcleo 
das decisões, cultivar e consultar a 
base partidária, franquiar à direção dos 
partidos aliados decisões orçamentárias, 
recuar estrategicamente quando das 
ponderações dos parceiros, fomentar 
grupos de interesse entre a base partidária, 
acompanhar os bastidores das disputas 
travadas pelos aliados, praticar a etiqueta 
do tapinha nas costas e do riso solto. Com 
um agravamento: sua visão estratégica 
precisa urgentemente de um oftalmologista. 
Ela errou demais. E prometeu além do que 
poderia cumprir.

Mas Dilma fez muita coisa por 
“eles”, mesmo sem gostar, coisas como 
manter um ministério mastodôntico 
com o objetivo exclusivo de alimentar 
o clientelismo, tapar os ouvidos às 
denúncias de irregularidades, fechar 
os olhos à patifaria na Petrobras 
para não desagradar a Lula e demais 
“companheiros”, sucumbir à gastança 
em tempos de crise. Até aumento da verba 
partidária ela assinou para tentar sensibiliza 
o bolso dos deputados. Não deu certo.

Culpas e responsabilidades
Se a presidente foi turrona, fechada 

em copas, impermeável ao populismo 
e inapetente ao diálogo, ela não pode 
ser totalmente responsabilizada pela 
tragédia política que vive e na qual estão 
mergulhados o Governo e o país. E bote 
tragédia nisso. 

Ao menos três fatores foram decisivos 
para esse desfecho negativo da batalha 
que ela realizou contra o impeachment. 
O agravamento da crise econômica que 
corroeu sua popularidade, o abandono 
político de Lula, irritado por ela não ter 
barrado o avanço supersônico da Operação 
Lava Jato sobre o território governista e 
a atuação do PT contra ela. Há quem não 
lembre. Mas recordar é viver. Em maio de 
2014, quando a presidente foi a São Paulo 
oficializar sua candidatura à reeleição 
num evento do PT, foi recepcionado por 
800 militantes que entoavam e repetiam 
com frenesi a frase curta, mas de longa 
simbolização política: Volta, Lula!. Isso 
na cara da candidata. Era a expressão do 
sentimento partidária com relação não só 
à candidatura, mas ao próprio governo que 
ela encarnava. Depois disso, foi o dilúvio. 
E ninguém sabe o que virá a partir desta 
sexta-feira. Sexta-feira 13...

Temeridades no Brasil golpeado pela crise

galvaopvw@gmail.comWalter Galvão



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 13 de maio de 2016

Mundo

Unasul diz que o afastamento de 
Dilma abre precedente perigoso
Impeachment compromete
governabilidade da região, 
diz secretário da instituição

Da Ansa Brasil

O secretário-geral da 
União das Nações Sul-Ame-
ricanas (Unasul), Ernesto 
Samper, afirmou ontem que 
o afastamento da presi-
dente Dilma Rousseff pode 
abrir um precedente “pe-
rigoso”. Segundo Samper, a 
atitude “compromete a go-
vernabilidade democrática 
da região em um caminho 
perigoso”. 

“O que aconteceu no 
Brasil é que uma maio-
ria política mudou o que a 
maioria dos cidadãos ex-
pressou, por eles mesmos, 
em claro favor de Rousseff”, 
informou o líder da Unasul 
sobre a reeleição de Dilma 
Rousseff em 2014.

Segundo ele, o impea-
chment é um tipo de “rup-
tura da ordem democráti-
ca”, que pode levar o Brasil 
a ser suspenso do bloco 
econômico, já que tem “ca-
ráter político”. Samper cri-
ticou ainda a postura dos 
parlamentares na Câmara 
dos Deputados, que “não 
deram espaço” para que a 
defesa de Dilma fosse reali-
zada de maneira correta.

A votação no Senado Fe-
deral e a admissibilidade do 
processo de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff fo-
ram destaque, na manhã de 
ontem (12), nos sites dos prin-
cipais jornais da Europa. Por 
55 votos a favor e 22 contra, 
o Senado aprovou a abertura 
do processo e o afastamento 
de Dilma do cargo por até 180 
dias, até que o mérito do impe-
achment seja votado.

O jornal britânico The 
Guardian  destacou que Dilma 
é a primeira mulher presiden-
te do Brasil destituída da fun-
ção, no primeiro impeachment 
do país em 24 anos. Segundo 
o jornal, após uma maratona 
de 20 horas de debate, que os 
políticos descreveram como “o 
dia mais triste da jovem demo-
cracia brasileira”, o Senado vo-
tou a suspensão da líder do PT, 
colocando os problemas eco-
nômicos, a paralisia política 
e as supostas irregularidades 
fiscais à frente dos 54 milhões 
de votos que a colocaram no 
cargo.

Para o The Guardian, o 
impeachment é mais político 
do que jurídico, já que irregu-
laridades fiscais semelhantes 
de governos anteriores não 

foram punidas e elas são um 
pretexto para tirar uma líder 
que tem lutado para afirmar 
sua autoridade. O texto do 
jornal britânico também diz 
que Dilma será julgada por 
senadores, muitos dos quais 
são acusados de crimes mais 
graves e que a decisão vai exi-
gir dois terços dos 81 votos, 
margem que foi ultrapassada 
na votação de hoje.

Também do Reino Unido, 
o The Times traz na capa uma 
foto de pessoas de caras pinta-
das de verde e amarelo, come-
morando com a bandeira do 
Brasil. No texto, eles destacam 
que o processo de impeach-
ment é contra a primeira mu-
lher líder do Brasil, acusada de 
manipular as contas públicas.

Para o jornal britânico, a 
decisão histórica do Senado 
vai mergulhar o país em uma 
profunda turbulência política, 
encerrando os 13 anos de go-
verno do PT, partido que acu-
sou os detratores de Dilma de 
encenar um golpe e minar as 
bases da democracia ainda in-
cipiente do país.

O site da agência públi-
ca BBC e do jornal Financial 
Times também trouxeram 
na capa a decisão do Senado 
de julgar a presidente Dilma 
Rousseff e que, a partir de hoje, 
assume o vice-presidente Mi-

chel Temer. A BBC destaca que 
Dilma estará afastada durante 
os Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro, que começam no dia 
5 de agosto, e que seu último 
apelo ao Supremo Tribunal Fe-
deral para o processo no Con-
gresso foi rejeitado.

O jornal espanhol El País 
destacou o afastamento de Dil-
ma Rousseff após uma sessão 
histórica e extenuante no Se-
nado, de mais de 20 horas e diz 
que a presidente deve sair pela 
porta da frente do Palácio do 
Planalto, após ser notificada, 
um gesto explícito de que aca-
ta, mas não aprova a decisão. 
O El País disse também que o 
vice-presidente Michel Temer, 
líder do PMDB que assume 
imediatamente a Presidência, 
é um político discreto e ambi-
cioso.

Os jornais franceses Le 
Monde e Le Figaró também 
deram repercussão sobre a 
votação no Senado. O Le Mon-
de citou que a votação para o 
afastamento de Dilma pas-
sou de dois terços dos votos, 
a quantidade necessária para 
aprovar impeachment da pre-
sidente.

O alemão Spiegel traz na 
capa a foto de Dilma e um artigo 
dizendo que Dilma fez muitos 
inimigos políticos, mas que o 
impeachment não se justifica.

Foto: Beto Barata-Agência Estado

“Nesta nova fase, pedi-
mos que o direito de defesa 
da presidente Rousseff seja 

garantido”, disse Ernesto 
Samper ao comentar o novo 
processo que se desenvolverá 

no Senado e que pode afastá-
-la definitivamente do cargo.

Sobre o presidente in-

terino do Brasil, Michel Te-
mer, o presidente do bloco 
se recusou a fazer qualquer 

comentário por “não ser sua 
esfera comentar um governo 
interino”.

O Senado decidiu, por 55 votos a 22, abrir processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff; a defesa contesta a acusação de crime de responsabilidade

O governo argen-
tino emitiu ontem um 
breve comunicado para 
dizer que “respeita o 
processo institucional” 
no Brasil e que confia 
“que o desenlace da 
situação consolide a 
solidez da democracia 
brasileira”.  A nota diz 
que a Argentina “conti-
nuará dialogando com 
as autoridades consti-
tuídas a fim de seguir 
avançando com o pro-
cesso de integração bi-
lateral e regional”.

Desde que assumiu, 
há cinco meses, o pre-
sidente da Argentina, 
Mauricio Macri, tem 
assumido uma postura 
cautelosa em relação à 
crise no Brasil, evitando 
se manifestar sobre a 
politica interna. Sempre 
que perguntado, ele 
tem mostrado o desejo 
de que “o principal só-
cio estratégico” argen-
tino se recupere rapida-
mente – até porque, os 
acontecimentos no país 
vizinho repercutem na 
economia regional.

Muito diferente foi 
a postura de Macri em 
relação à Venezuela 
que, como o Brasil, in-
tegra o Mercosul – blo-
co econômico regional 
formado também por 
Argentina, Uruguai e 
Paraguai. Desde que 
conquistou a maioria no 
Congresso, em dezem-
bro passado, a oposição 
venezuelana está se ar-
ticulando para convocar 
um referendo revogató-

rio – mecanismo consti-
tucional para encurtar o 
mandato do presidente 
Nicolás Maduro, que 
vence em 2019.

Na primeira entre-
vista a correspondentes 
estrangeiros em Buenos 
Aires, no último dia 6 de 
maio, Macri evitou falar 
na crise brasileira, mas 
disse que a Venezuela 
“não pode continuar” 
do jeito que está, com 
uma inflação anual de 
700%, uma crise ener-
gética e desabasteci-
mento. E fez um apelo a 
Maduro, para que nego-
cie com a oposição um 
“processo de transição”.

Na América Latina, 
os sites de muitos dos 
principais jornais acom-
panharam a votação 
no Senado brasileiro ao 
vivo – através do link 
da TV Senado. O afas-
tamento da presidente 
Dilma Rousseff e o per-
fil de Michel Temer, que 
assume como presiden-
te interino, foram man-
chete. Na Argentina, o 
jornal Clarín descreve 
Temer como “um líder 
que sabe se mover nos 
bastidores do poder”. 

Para o jornal La Na-
ción, Temer é “um líder 
calculador e hábil”. Para 
o jornal Página 12, ele é 
autor do “golpe contra 
Dilma” e “o homem dos 
dois por cento” (porcen-
tagem de apoio que ele 
teria obtido em recentes 
pesquisas de opinião). 
Todos coincidem em di-
zer que o novo governo 
enfrentará dificuldades, 
tanto políticas, quanto 
econômicas.)

Argentina respeita decisão

Monica Yanakiew
Da Agência Brasil 

Andreia Verdélio 
Da Agência Brasil

Mariana Branco
Da Agência Brasil

Imprensa mundial destaca processo 

ONU pede calma e diálogo ao povo

O secretário-geral da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), Ban Ki-moon, está 
acompanhando os aconteci-
mentos no Brasil, afirma nota 
divulgada ontem por seu 
porta-voz, Stéphane Dujar-
ric. Segundo o comunicado, 
o secretário pediu calma e 

diálogo a todos os setores da 
sociedade brasileira.

A nota diz que Ban Ki-
-moon confia que as autori-
dades do país “vão honrar os 
compromissos democráticos 
do Brasil, aderindo ao Estado 
de Direito e à Constituição.” 
O secretário-geral também 
expressou gratidão pelas 
contribuições brasileiras ao 
trabalho das Nações Unidas.

Em sessão iniciada na 
quarta-feira, 11, e que termi-
nou na quinta, 12, pela ma-
nhã, o Senado Federal afastou 
Dilma Rousseff da Presidên-
cia da República por até 180 
dias, enquanto analisa o mé-
rito do processo de impe-
achment contra ela. Com a 
decisão, Michel Temer, vice 
na chapa de Dilma, tornou-se 
presidente interino do País.

EUA repercutem
saída da presidente

A votação do Senado que 
admitiu a continuidade do pro-
cesso de impeachment da pre-
sidente Dilma Rousseff ocupou 
ontem o centro do noticiário 
em jornais, rádios, TVs e sites 
da internet nos Estados Uni-
dos. Emissoras de rádio, de te-
levisão e também jornais lem-
braram que o Brasil atravessa 
uma crise política há poucos 
meses do início dos Jogos Olím-
picos Rio 2016. 

A rede de TV ABC, que 
tem grande audiência no país, 
informou que o processo de 
impeachment coloca o Brasil 
diante de “um caos político 
antes dos Jogos Olímpicos”, 
que ocorrerão em três meses. 
A rede de televisão CBS tam-
bém deu grande destaque ao 
processo de impeachment de 
Dilma Rousseff tanto no noti-
ciário quanto em sua página da 
internet. 

Um dos mais influentes 
jornais impressos dos Unidos 
Unidos, o The Wall Street Jour-
nal, também destacou a vota-
ção do impeachment no Sena-
do. O texto argumenta que os 
senadores brasileiros votaram 
a favor do julgamento da presi-
dente Dilma Rousseff por usar 
manobras de contabilidade 
para mascarar um déficit orça-
mentário. 

Já o New York Times co-
locou uma foto no alto da pri-
meira página de militantes 
pró-impeachment festejando 
a votação do Senado. O jornal 
afirma que a votação para sus-
pender a presidente ocorre 
porque ela “é acusada de em-
préstimos de bancos estatais 
para esconder um déficit fiscal”.

O The Washington Post 
publicou uma foto da presiden-
ta Dilma Rousseff no alto de 
sua primeira página. Segundo 
o jornal, o impeachment ocorre 
em meio à maior recessão eco-
nômica, desde 1930, no maior 
país latino-americano. 
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Região Nordeste é a 
preferida dos viajantes 
brasileiros,diz pesquisa
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Governo do Estado promove debate hoje na capital

Combate ao racismo

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

Há 128 anos foi sancio-
nada oficialmente a lei áu-
rea, que aboliu a escravidão 
no Brasil. Já faz mais de um 
século, mas as marcas des-
se passado sombrio do nos-
so país ainda deixa os seus 
vestígios no século XXI. São 
cada vez mais frequentes 
os casos de racismo contra 
negros. Por outro lado, as 
políticas de combate a esse 
crime também vem crescen-
do. A Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana (SEMDH), por meio da 
Gerência de Equidade Racial 
vem realizando ao longo dos 
anos um trabalho de comba-
te ao racismo. 

De acordo com o gerente 
executivo de equidade racial, 
José Roberto da Silva, a se-
cretaria faz um trabalho de 
apoio técnico, financeiro e 
logístico às comunidades da 
religião africana. O trabalho 
é feito através de ações que 
combatem a intolerância às 
religiões afros. Além disso, 
foi lançado recentemente o 
Disk 197, uma linha direta 
exclusiva para receber de-
núncias de racismo.

Segundo Roberto, o in-
centivo às denúncias é muito 
importante, porque a popu-
lação não tem o hábito de 
registrar as denúncias, por 
conta do medo, ou muitas ve-
zes pelo racismo ser masca-
rado como uma “brincadei-
ra” por parte do racista. “Até 
agora nós tivemos apenas 7 
denúncias de racismo. Divul-
gar esse número é ruim para 
a nossa imagem, porque ele 
mostra uma falsa realidade, a 
de que os índices de racismos 
são baixos. Quando na ver-
dade existe muitos casos de 
racismo ocorrendo, só que as 
pessoas não têm coragem e 
nem o hábito de denunciar”, 
comentou. Ele completa ex-
plicando que o racismo pode 

Iluska Cavalcante
Especial para A União

manifestar-se de formas 
“sutis” como um tratamento 
rude ou uma brincadeira de 
mau gosto, e muitas vezes 
quem sofre com o problema 
não identifica que se trata de 
uma forma de racismo e por 
isso não denuncia.

Programação
A SEMDH através da ge-

rência de igualdade racial, 
juntamente da Secretaria de 
Estado da Educação,  promo-
ve a  roda de diálogo “Paraíba 
contra o racismo: identifican-
do e apontando caminhos 
para a superação”. Com início 
às 9h, no auditório I do Espa-
ço Cultural José Lins do Rêgo, 
o evento discutirá o racismo 
no espaço escolar e na ad-
ministração pública, através 
de um debate que abordará 
temas como a saúde da po-
pulação negra, democracia 

racial, racismo institucional 
e intolerância religiosa. Além 
disso, será exibido o docu-
mentário “O negro no Brasil”. 
De acordo com o coordena-
dor da gerência de igualdade 
racial, José Roberto, o evento 
vai contribuir também com a 
formação dos profissionais 
que atuam na segurança e 
nas secretarias do governo 
e que trabalham em políti-
cas para a juventude. Essas 
duas secretarias serão prio-
ritárias por estar à frente de 
serviços que atendem à po-
pulação negra. 

“A importância do even-
to é vencer mais um proces-
so de desconstrução da ideia 
que não existe racismo. Além 
disso, ele vem problematizar 
um pouco o tratamento des-
ses profissionais junto com a 
população negra”, comenta o 
coordenador.

Letícia sofreu discriminação no ônibus e na universidade que estuda

A desigualdade e o preconceito se 
manifestam de várias formas. Letícia Sil-
va, estudante, 20 anos de idade, já viu 
essa realidade de perto. Ela conta que 
em uma ida à faculdade, no transpor-
te público, sofreu uma manifestação de 
racismo por parte de uma mulher que 
estava no mesmo ônibus. A estudante 
relata que a mulher sentou ao seu lado 
e começou a ter um comportamento 
anormal, “Ela me olhou de modo es-
tranho e torto, me observando de lon-
ge como se estivesse com nojo”, conta.  
Como se já  não bastasse os olhares para 
que Letícia ficasse constrangida, essa si-
tuação permaneceu durante todo o ca-
minho. Chegando na faculdade, onde, 
coincidentemente, a 
mulher também es-
tuda, Letícia entra no 
elevador, e, em uma 
tentativa de ser educa-
da com a mulher que 
a agrediu psicologica-
mente, ela segura o 
elevador da instituição 
para ela entrar, segun-
do a estudante, ele 
se encontrava vazio e 
ainda assim a tal mu-
lher escolheu esperar 
por um elevador onde 
Letícia não estivesse 
presente. “Eu fiquei 
revoltada e sem acre-
ditar. Como é que em um tempo desse 
as pessoas ainda tem preconceito? Em-
baixo da pele nós somos iguais, todo 
mundo é igual, as pessoas precisam 
entender isso”, comentou. Assim como 
a maioria, ela não denunciou o caso e 
ainda teve que ouvir de seus colegas 
de turma que estava “problematizan-
do demais”.

 De acordo com o presidente do Con-
selho Estadual de Promoção da Igualda-
de Racial da Paraíba, Dalmo Oliveira, isso 
é um tipo de racismo chamado de cog-
nitivo. E ocorre quando o negro é sem-
pre visto como uma ameaça. Ele conta 
que isso ocorre devido a imagem que foi 
passada na época da escravidão, e que 
perdura até os dias de hoje na mente da 

população. Segundo ele, o racismo mais 
difícil de combater é esse, o que está 
arraigado na mente das pessoas. Além 
disso, ele explica que também existe o 
racismo institucional. Ele ocorre quando 
há algum tipo de desigualdade por con-
ta da cor da pele em instituições públicas 
ou privadas. Dalmo citou um exemplo 
desse racismo que ocorre nos hospitais, 
segundo ele, é comum mulheres negras 
terem menos consultas pré-natais que 
as brancas, além de receberem uma me-
nor quantidade de anestesia na hora do 
parto. Ele conta que isso está ligado ao 
mito de que a população negra tem uma 
maior resistência à dor, isso se deu por 
conta das torturas que sofriam na época 

da escravidão. 
O modelo de cotas é 

uma das formas de diminuir 
as desigualdades entre pes-
soas negras e não negras. De 
acordo com Dalmo Oliveira, 
ela é uma política afirmati-
va que discrimina para afir-
mar, com o fim de diminuir 
as diferenças e trazer opor-
tunidades para a população 
negra, “A função das cotas 
é diminuir a diferença  de 
oportunidades. Ela funciona 
também como promovedo-
ra de melhoria da distribui-
ção de renda das famílias 
negras. A ideia é que ela vi-

gore até a desiguldade diminuir”, expli-
ca Dalmo. Entretanto o fim da desigual-
dade ainda está longe de acontecer, na 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
apenas 6% dos estudantes são negros. 
De acordo com dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia Estatística (IBGE)  o 
grupo que forma a população mais po-
bre do Brasil, que equivale a 10% da po-
pulação, com renda média de R$ 130 por 
pessoa na família, em sua maioria são 
negros.  Em 2014, quase 40% da popula-
ção negra estava entre os 30% mais po-
bres do Brasil. Nessa mesma pesquisa foi 
constatado que em 2014 os brancos cor-
respondiam a 41,9%  da população mais 
rica, enquanto os negros correspondiam 
a apenas 20,1%.

“Me olhou estranho e torto”
FOTO: Divulgação

“Embaixo da 
pele nós somos 
iguais, todo 
mundo é igual, 
as pessoas 
precisam 
entender disso”, 
diz estudante

oje, 13 de maio. É sexta-feira, treze. 
Para os que se ligam nessas coisas, 
pensem como quiserem. Aos mais 
radicais, afirmo que é melhor ficar 

em casa, o dia inteiro, até a madrugada do 
sábado raiar.

José Nêumanne lançou seu livro “Bar-
celona, Borborema” em outubro de 1992. 
Editado por Luiz Fernando Emediato, tem 
ilustrações do saudoso Francesc Petit. Em 
tempo: Nêumanne nasceu em Uiraúna e foi 
criado na Borborema (em Campina Gran-
de); Francesc Petit, em Barcelona, tendo se 
radicado em São Paulo, onde naturalizou-se 
brasileiro, morrendo em 2013.

Se é noite em Barcelona, tarde na 
Borborema, as portas se abrirão. O poeta 
Zé representa o sertão cosmopolita diante 
da novíssima era, puxada por velhos 
mestres. Já o poeta-compositor Gustavo 
Magno nasceu em Natal e, entre o papiro 
e a razão, prova não haver tempo, mora na 
filosofia. Ele compôs justamente “Barcelo-
na, Borborema”, que está em seu terceiro 
disco, “Divina virtude”.

Sobre o livro de Nêumanne, o poeta 
e crítico Álvaro de Sá escreveu, para sua 
contracapa, que é “um jogo: surpreenden-
te e emocionante. De um lado, a dicção do 
cantador, trazendo à presença do leitor 

Um dia me faltou a sensação de jornalista
a tessitura 
das relações 
arcaicas que o 
sertanejo tem 
com a sua ter-
ra e os seus. 
O barroco em 
sua voz, mais 
do que na 
arquitetura 
do sertão. 
De outro, um 
texto poético 
agudamente 
crítico, onde 
José Nêuman-
ne registra 

o impacto da descoberta de novas raízes 
ibéricas pela obra do gênio catalão”.

nnnnnnnnnn

“All the beautiful sounds of the world 
in a single word”: Maria. Não pode ser 
Mary nem Marie. Solamente Maria entre 
gangs de West Side. 

Justamente em “West Side story” foi 
que os compositores Leonard Bernstein e 
Stephen Sondheim mostraram que to-
dos os belos sons do mundo estão numa 

simples palavra: Maria. West Side também 
é aqui na Paraíba, sem território, língua e 
data.

Os imbecis? Continuam espreitando 
ao redor, tanto na terra de Mário Quintana 
como no lugar de Barack Obama.

nnnnnnnnnn

Montei um poema a partir de frases 
de Glauber Rocha, Pier Paolo Pasolini, 
Tarcísio Meira César, Cruz e Sousa, Noel 
Rosa, Torquato Neto, John Lennon, Oswald 
de Andrade, Baudelaire, Fernando Pessoa, 
Oscar Wilde, Jim Morrison, Cazuza, Bob 
Dylan e Raul Seixas. Chama-se “Putos poe-
tas” e termina assim:

“A santa prostituição da alma / é a 
dor fingida que o poeta sente. / Melhor é 
começar a nadar / longe das cercas emban-
deiradas. / Já fiz a escolha / de viver minha 
poesia. / Como o tempo não pára, / não 
será o fim do riso / e das doces mentiras”.

nnnnnnnnnn

Ontem, recordei um dos meus 
maiores amigos, Luciano Vasconcellos, 
que morreu em agosto de 1985. Lem-
brando nossas longas conversas, sei que 

H
as “estre las” seguem sem sinais, empregos, 
poderes. Só não quero ser como o voto: um 
útil compositor.

Se me perguntam quando estarei velho, me 
fantasio de Bob Dylan e Zé Ramalho: a resposta 
vem com o vento.  Sai da Nigéria, atravessa o 
Atlântico e me encontra nu com minhas letras, 
caras e músicas, de Tambaú a Ipanema, fazen-
do de números e endereços as novas contas de 
estar vivendo.

nnnnnnnnnn

Apesar de acharem que não, sou cristão. 
Apesar de pedirem que desista, sou socialista. 
Não me interessam: o quando, o onde, mas, o 
porquê. Se sou ou não? Não me satisfaz. Assim 
como José, também sou Maria, filósofo mam-
bembe, pedra, mar vegetal. Assim falo sim, as-
sim digo não. Highlander não morre, nada está 
consumado, sou assim como estou, pois ímpar 
é par. Sou retilíneo, diuturno, circunstancial, 
apaixonado.

Retalho meu coração em sonoros pedaços. 
Olho um pouco do que fui e voltarei a ser. Júpiter 
não é perto?

My dream is down and your mind is a me-
taphysical damnation.

Edgar Allan Poe me ensinou que o corvo 
jamais diria que a Terra é azul, Yuri Gagarin não 
previu os milhares de exilados da Síria. Sempre 
fui um poeta solitário, fazendo artigos como se 
fossem discos, filmes, canções. Por isso, um dia 
me faltou a sensação de jornalista. 
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CCAA inscreve para 
curso com 80 vagas

Trabalho Escravo 
tem público recorde

Brasil reduz emissão 
de gás carbônico 

Vestígios ajudam a 
contar história da AM

Universidades terão 
90 dias para cotas

O Centro de Ciências Agrárias 
Ambientais (CCAA) do Campus II da 
Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), em Lagoa Seca, está com ins-
crições abertas para o Curso Técnico 
em Agroindústria. Podem se inscrever 
os alunos que concluíram o Ensino 
Fundamental, que estejam cursando 
o Ensino Médio/Superior ou que já 
tenham concluído essa fase dos estu-
dos. O curso tem duração de dois anos 
e uma carga de 1.400 horas/aula. As 
inscrições acontecem até o próximo 
dia 20 e podem ser feitas pelo aluno 
diretamente no Campus. O curso visa 
capacitar o profissional na perspec-
tiva de inclusão e desenvolvimento 
social e econômico das agroindústrias 
familiares, com foco no empreendedo-
rismo. O complexo construído no CCAA 
oferecerá todo o suporte para as aulas 
práticas. Outras informações: (83) 
3366-1244 ou 3366-1297.

A campanha ‘Trabalho Escra-
vo Nunca Mais’, lançada na segun-
da-feira (9) pelo ministro do Tra-
balho e Previdência Social (MTPS), 
Miguel Rossetto,  já alcançou 1,2 
milhão de pessoas na internet. A 
campanha reúne uma série de ví-
deos que contam histórias reais de 
trabalhadores resgatados de con-
dições análogas à escravidão, e a 
trajetória de combate a essa prática 
no Brasil, com destaque especial às 
ações de fiscalização, que entre os 
anos de 1995 a 2016 resgataram 
50 mil brasileiros submetidos a 
condições degradantes de trabalho.

A Terceira Comunicação Na-
cional do Brasil (TCN), submetida 
à Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC, na sigla em inglês), apon-
ta redução de 53,5% no total de 
gás carbônico (CO2) emitido pelo 
Brasil na atmosfera, entre 2005 e 
2010. Segundo o levantamento, os 
números caíram de 2,73 bilhões de 
toneladas de CO2 para 1,27 bilhão. 
Os dados foram divulgados pela mi-
nistra em exercício da Ciência, Tec-
nologia e Inovação, Emília Ribeiro.

Pesquisa realizada pelo Ins-
tituto Mamirauá investiga a ocu-
pação humana na região do Médio 
Solimões, na Amazônia, por meio 
da análise de vestígios botânicos 
arqueológicos encontrados na Re-
serva Amanã (AM). As escavações 
foram feitas em 2008, e os vestí-
gios coletados são fragmentos de 
carvão, de cerca de 2.500 anos.

Universidades e institutos fe-
derais terão 90 dias para apresentar 
proposta de uma política de inclusão 
de negros, indígenas e pessoas com 
deficiência nos programas de pós-
graduação. A medida está prevista 
em portaria assinada nessa quarta-
feira (11) pelo ministro da Educa-
ção, Aloizio Mercadante. O texto foi 
publicado ontem no Diário Oficial da 
União. A portaria não estabelece uma 
porcentagem de reserva de ontem, a 
vagas; cada instituição e curso terá 
autonomia para fazê-lo. Para subsi-
diar as instituições, a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) vai disponibilizar 
dados do ingresso desses estudan-
tes na pós-graduação e desenvolverá 
indicadores para medir a inclusão, 
dentro de um mês.

Região é preferida dos brasileiros
TURisTAs no noRdEsTE  

O Nordeste é o primei-
ro colocado na preferência 
dos viajantes brasileiros. 
O estudo Sondagem do 
Consumidor – Intenção 
de Viagem, do Ministério 
do Turismo, mostra que 
a região foi escolhida por 
47,5% dos entrevistados 
que declaram ter interes-
se em viajar. Na sequência 
estão as regiões Sudeste 
(24,5%), Sul (15,1%), Nor-
te (6,6%) e Centro-Oeste 
(6,3%). No quesito hospe-
dagem, os hotéis e pousa-
das aparecem com 46,7% 
da preferência, ante 39% 
que devem escolher a casa 
de parentes e amigos.

A pesquisa mostra 
ainda que os brasilienses 
lideram a preferência por 
viagens a destinos nacio-
nais. Segundo o estudo, en-
tre os moradores da capital 
federal que desejam viajar 
nos próximos seis meses, 
91,1% o farão para desti-
nos dentro do País. O índice 
representa um crescimento 
de 7,3 pontos percentuais 
em comparação a 2015 e 
está acima da média na-
cional, que é de 79,9%. Em 
segundo lugar, aparecem 
os moradores de Belo Ho-
rizonte (83,4%), seguidos 
pelos de São Paulo empata-
dos com os de Recife, am-
bos com índice de 79,8%.

Segundo levantamen-
to, os moradores do Dis-
trito Federal estão em 
primeiro lugar na escolha 
do avião como meio de 
transporte (81,1%) – cres-
cimento de 8,9 pontos per-
centuais em relação a abril 
de 2015 – seguidos pelos 

gaúchos (71,2%) e pelos 
cariocas (66,4%). A média 
nacional ficou em 58,1%. 
Os gaúchos, por sua vez, 
lideram a intenção de via-
jar dentro do próprio Es-
tado. Os dados mostram 
que 48,4% dos entrevis-
tados de Porto Alegre que 
desejam viajar nos pró-
ximos seis meses o farão 
dentro do Rio Grande do 
Sul – mais que o dobro do 
que os 19,1% registrados 
em igual período de 2015. 

Em segundo lugar, apa-
rece Belo Horizonte, onde o 
índice de intenção de viagem 
dentro do próprio Estado é 
de 42,5%. Na terceira posi-
ção para esse quesito apare-
ce São Paulo, com 31,8%.

A preferência pelo ôni-
bus como meio de transpor-
te mais que dobrou entre 
os brasileiros na compara-
ção entre abril de 2016 e 
o mesmo período de 2015. 
De acordo com 15,9% dos 
brasileiros que pretendem 
viajar nos próximos seis 
meses o farão de ônibus, 
contra um índice de 7,2% 
registrado em 2015. O avião 
segue como meio de trans-
porte preferido dos turistas 
(58,1%) seguido pelo carro 
particular (25,1%).

Alunos e servidores de 
universidades federais do 
País têm mais uma chance 
para aprender inglês gratui-
tamente. O programa Idiomas 
sem Fronteira (IsF) oferece 
6.450 mil vagas em cursos 
presenciais. As inscrições vão 
até segunda-feira (16), ao 
meio-dia. O resultado será di-
vulgado na quarta-feira (18), 
no mesmo horário. As aulas 
começarão no dia 27.

Segundo a presidente do 
IsF, Denise Martins de Abreu 
Lima, o programa interna-
cionaliza o conhecimento e 
dá condições para que a co-
munidade acadêmica tenha 
acesso a esse conhecimento 
dentro da própria institui-
ção. “Muitos acham que o 
programa é só para aqueles 
alunos do Programa Ciên-
cias sem Fronteiras, mas a 

perspectiva da internacio-
nalização é muito mais am-
pla”, destaca. “É muito im-
portante que a comunidade 
se aproprie do programa e 
use seus benefícios.”

Denise destaca que os 
cursos são preparados com 
visão e perspectiva para a 
proficiência linguística e con-
tam com profissionais forma-
dos e orientados para isso.

Para fazer a inscrição, 
é necessário ter realizado 
o exame Toefl–ITP (test of 
english as a foreign langua-
ge – integral transformative 
practice), reconhecido inter-
nacionalmente na avaliação 
do nível de proficiência em 
Língua Inglesa, com o resul-
tado publicado on-line.

O teste indica em qual 
nível de curso o aluno deve 
se matricular. “Mesmo não 

tendo muito conhecimento 
da língua, é importante fa-
zer o teste”, diz Denise. “O 
importante é fazer o teste e 
ingressar no programa.”

Outra oportunidade 
para aprender inglês gratui-
tamente está disponível na 
página do curso My English 
On-line na internet. Nela são 
oferecidos cinco níveis de 
cursos autoinstrucionais. O 
último deles é preparatório 
para exames de proficiência.

De acordo com Deni-
se, os alunos de graduação, 
mestrado e doutorado stric-
to sensu das universidades 
federais, além de servidores 
técnico-administrativos e 
professores, podem fazer o 
Toefl-ITP, o curso on-line e o 
curso presencial, simultane-
amente. Um não é requisito 
para o outro.

Alunos e servidores podem fazer 
a matrícula até segunda-feira

inGLÊs sEM FRonTEiRA

A partir de agora, to-
dos os Ministérios Públicos 
Estaduais do País integram 
a Rede Nacional de Labo-
ratórios de Tecnologia (Re-
de-LAB). Acordo assinado 
na última quarta-feira (11) 
entre o Ministério da Justi-
ça (MJ) e o Conselho Nacio-
nal de Procuradores-Gerais 
(CNPG) permitiu a adesão 
de 11 unidades que ainda 
não possuíam LABs.

Os Ministérios Públicos 
de Alagoas, Amazonas, Ma-
ranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Pernam-
buco, Piauí, Rondônia, Ser-
gipe e Roraima são os novos 
integrantes da rede. Ao todo 
são 56 laboratórios, sendo 
38 em operação e 18 em fase 
de instalação.

Entre eles estão os 
LABs da Defensoria Públi-
ca da União (DPU), da Pro-
curadoria-Geral da União 
(PGU), da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional 

(PGNF) e do Tribunal de 
Contas da União (TCU). Os 
LABs utilizam metodolo-
gia de investigações com 
análise de dados financei-
ros e detecção de prática 
de lavagem de dinheiro e 
corrupção. Eles também 
atuam na fiscalização de 
contas, recuperação de ati-
vos e recuperação do crédi-
to público inscrito na dívi-
da pública da União.

O Ministério da Justiça 
irá garantir a capacitação dos 
agentes públicos para atuar 
com a metodologia da Rede
-LAB. Os Ministérios Públicos 
fornecerão a infraestrutura, 
os equipamentos e a equipe 
de servidores que atuarão 
nas novas unidades.

“A assinatura desse 
acordo consolida mecanis-
mos modernos de combate 
à corrupção e ao crime or-
ganizado com uso de tecno-
logia. Ele coloca os Ministé-
rios Públicos, junto com seus 

parceiros, em um patamar 
avançado de uso e processa-
mento de inteligência em da-
dos, que é uma das fronteiras 
mais importantes no comba-
te a esses crimes”, destaca o 
secretário nacional de Justi-
ça, Beto Vasconcelos.

Com o objetivo de apoiar 
e aprimorar as investigações 
das autoridades públicas, o 
LAB surgiu como resultado 
de uma das ações da Estra-
tégia nacional de Combate 
à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro (Enccla).

A primeira unidade 
foi instalada no Ministério 
da Justiça, em 2007, sob a 
coordenação do Departa-
mento de Recuperação de 
Ativos e Cooperação Jurí-
dica Internacional da Se-
cretaria Nacional de Justiça 
(DRCI/SNJ).  Como o projeto 
foi bem-sucedido, a pasta 
iniciou, em 2009, a replica-
ção do modelo para outros 
órgãos estaduais e federais.

Acordo expande laboratórios de 
lavagem de dinheiro pelo País

MinisTéRio dA JUsTiçA E CnPG

Avião ainda é o transporte preferido dos turistas brasileiros, com 58,1% dos entrevistados 

Cabedelo é uma 
das 20 cidades do Bra-
sil - e a única na Paraí-
ba - selecionada para 
participar da III Mostra 
Internacional das Se-
mana do Bebê, evento 
organizado pelo Fun-
do das Nações Unidas 
para a Infância (Uni-
cef). Para a mostra, que 
acontece entre os dias 
23 e 26, em Recife (PE), 
a cidade portuária le-
vará informações sobre 
experiências desenvol-
vidas com a realização 
da Semana do Bebê no 
município.

Segundo afirmou 
a articuladora do selo 
Unicef em Cabedelo, 
Nadja Santos Araújo, a  
escolha da experiência 
cabedelense se destaca 
por uma série de ações 
que vêm sendo desen-
volvidas ao longo de 
2013, quando o muni-
cípio acatou a sugestão 
do Selo Unicef para a 
realização da Semana 
do Bebê.

 “A avaliação desse 
reconhecimento cor-
responde a um conjun-
to de informações que 
levam a considerar a 
experiência como exi-
tosa. O melhoramento 

dos indicadores sociais 
referentes à saúde e 
educação e a institu-
cionalização da Se-
mana do Bebê são os 
mais relevantes, além 
da capacidade do mu-
nicípio de mobilizar a 
sociedade local para a 
importância da primei-
ra infância”.

Para Nadja, a par-
ticipação de Cabedelo 
no evento internacio-
nal, além do reconhe-
cimento, é importan-
te porque informa aos 
órgãos de avaliação, 
como o Unicef, que 
o município está for-
talecendo as politicas 
públicas para a pri-
meira infância, como 
também divulga as 
boas práticas para ou-
tras cidades.

Para a III Mostra, 
a cidade de Cabedelo 
irá expor as ações exe-
cutadas na Semana do 
Bebê, a exemplo de pa-
lestras, oficinas, rodas 
de conversa, circuito 
de atividades lúdicas, 
circuito literário, en-
trega de enxovais, con-
cursos culturais, massa-
gem shantala para os 
bebês, cine-mamãe e 
gincanas.

Cabedelo vai participar 
da Semana do Bebê

MosTRA inTERnACionAL

Número de 
viajantes que 
optaram pelo 
ônibus como 
meio de 
transporte mais 
que dobrou, diz 
ministério

47,5% querem visitar os 
potenciais nordestinos, 
aponta pesquisa

FoTo: Reprodução/Internet
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Ajuste fiscal é o principal desafio, dizem economistas

Contas públicas
Vendas no varejo 
têm pior trimestre

Setor de serviços 
tem queda de 5,9%

Lucro líquido do BB 
recua no trimestre

Mercosul e União 
trocam ofertas

TIM tem lucro de 
R$ 127,907 milhões

As vendas no varejo recuaram 
3,2% no primeiro trimestre do ano, 
ante o quarto trimestre de 2015, o 
pior resultado desde o início da série 
histórica da Pesquisa Mensal de Co-
mércio, que nesse tipo de comparação 
teve início em 2001. Os dados foram 
divulgados ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O resultado ficou dentro das 
expectativas dos analistas ouvidos 
pelo AE Projeções, que esperavam 
uma queda entre 2,20% e 3,40%, 
com mediana negativa de 2,70%. 

O volume de serviços teve 
uma queda de 5,9% em março deste 
ano, na comparação com março de 
2015. É a maior queda desde no-
vembro último (-6,4%). Segundo a 
Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), 
divulgada nessa quinta-feira (12) 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), os serviços 
acumulam recuos de 5% no ano e de 
4,4% no período de 12 meses. A re-
ceita nominal do setor caiu 0,4% em 
março deste ano se comparada com 
março de 2015, mas acumula cresci-
mentos de 0,5% no ano e de 0,7% 
no período de 12 meses. A receita 
nominal não considera os efeitos da 
inflação sobre o valor dos serviços.

O Banco do Brasil encerrou 
nessa quinta-feira, 12, a tempora-
da de balanços dos grandes bancos 
de capital aberto do País no primei-
ro trimestre ao anunciar lucro lí-
quido ajustado de R$ 1,286 bilhão, 
com declínio de 57,5% em um ano, 
de R$ 3,025 bilhões. Na compara-
ção com o trimestre anterior, de 
R$ 2,648 bilhões, a redução foi de 
51,4%. O resultado do banco no 
primeiro trimestre, conforme rela-
tório que acompanha suas demons-
trações financeiras, foi impactado 
pela constituição de provisão rela-
cionada ao setor de óleo e gás.

Representantes do Mercosul 
e da União Europeia (UE) trocaram 
na última quarta-feira, em Bruxelas, 
ofertas de acesso aos seus respec-
tivos mercados de bens, serviços e 
compras governamentais. As nego-
ciações para um acordo entre Merco-
sul e UE acontecem desde o início dos 
anos 2000 e caminham com lentidão. 
A etapa é considerada um avanço por 
ser a primeira troca de ofertas entre 
os blocos desde 2004. Nos documen-
tos, o Mercosul e a União Europeia 
listam bens e serviços que estão 
dispostos a desonerar para promover 
ampliação do comércio.

A TIM corrigiu nessa quinta-
feira, 12, um dado sobre informe de 
resultados do primeiro trimestre de 
2016. Segundo a empresa, o plano de 
eficiência de custos alcançou 40% da 
meta trianual de R$ 1 bilhão de reais e 
não 45%, como constava anteriormen-
te no informe de resultados. A empresa 
encerrou o primeiro trimestre de 2016 
com lucro líquido de R$ 127,907 mi-
lhões, o que representa uma queda de 
59,7% sobre o mesmo período do ano 
passado. Custos temporários de recur-
sos humanos e despesas (G&A), teve 
queda de 54,5%.

FoTo: Reprodução/Internet

Da Agência Brasil

O ajuste das contas pú-
blicas é a principal dificul-
dade na área econômica que 
o governo precisa enfrentar 
para superar a crise, segun-
do avaliação de economistas 
ouvidos pela Agência Brasil. 
“O principal problema do 
Brasil hoje é fiscal. Se não 
resolver nosso dilema fiscal, 
a dívida pública, que está em 
trajetória insustentável, vai 
continuar e vai contaminar 

todos os setores da econo-
mia brasileira. Então, tem 
que fazer uma âncora fiscal 
para mostrar que, na frente, 
o Brasil vai de novo ter uma 
dívida pública sob controle”, 
disse o economista-chefe da 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), Carlos Tha-
deu de Freitas.

Para Freitas, para re-
duzir despesas é preciso 
fazer reforma da Previdên-
cia, desvincular algumas 
despesas obrigatórias para 

“sobrar” recursos, cortar 
subsídios dados a empresas 
e desvincular benefícios da 
Previdência dos reajustes 
do salário mínimo.

O economista Arman-
do Castelar, ex-chefe do 
Departamento Econômico 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e professor 
do Instituto de Economia 
da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), con-
sidera que o problema está 

no crescimento muito rápi-
do da dívida pública. “Gera 
preocupações em relação à 
capacidade do governo ar-
rumar isso, não agora, mas 
daqui a algum tempo, man-
tido o ritmo atual. Então, a 
questão fiscal é essencial. 
Está afetando a confiança de 
empresas, de consumidores, 
de todos”, disse.

O descontrole das con-
tas públicas levou ao re-
baixamento do Brasil pelas 
agências de classificação 

de risco de grau de investi-
mento (selo de bom paga-
dor) para especulativo. Em 
2015, com o déficit primá-
rio recorde – resultado ne-
gativo antes do pagamento 
dos juros da dívida pública, 
de R$ 111,249 bilhões –, a 
Dívida Bruta do Governo 
Geral chegou a R$ 3,927 tri-
lhões, o que corresponde a 
66,6% do Produto Interno 
Bruto (PIB), soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no País.

No final de 2014, a dí-
vida estava em R$ 3,252 tri-
lhões. Em março deste ano, já 
estava em R$ 4,005 trilhões, 
equivalente a 67,3% do PIB. 
A dívida bruta é o indicador 
mais usado em compara-
ções internacionais. A Dívi-
da Bruta do Governo Geral 
considera o endividamen-
to da União, dos estados e 
dos municípios, excluindo o 
Banco Central e as empresas 
estatais. Diferentemente da 
dívida líquida, os créditos – o 
que o governo tem direito a 
receber – não é descontado 
do estoque.

Para Castelar, as desvin-
culação de receitas da União 
ajudaria a dar “flexibilidade 
ao governo para segurar um 
pouco os gastos que hoje em 
dia são totalmente amarra-
dos”. “Acho que outra questão 
é que existem muitas deso-
nerações, intervenções que 
têm funcionado muito pou-
co e precisam ser revistas. A 
própria desoneração da folha 
de salários, por exemplo, não 
há sinal de que ela tem provo-
cado impactos significativos. 
Acho ainda que há a necessi-
dade de se reduzir os benefí-
cios creditícios que consome 
uma quantidade enorme do 
setor público”, acrescentou.

O economista Gilberto 
Braga, professor da Faculda-
de de Ciências Sociais Apli-
cadas Ibmec-RJ, defende um 
controle maior dos gastos 
públicos. “É necessário que se 
estabeleça um rigoroso con-
trole fiscal e ele pode passar 
pela fixação de limites de gas-
tos, como percentuais de ar-

recadação, metas de redução 
de custos”.

Para os especialistas, não 
há necessidade de aumen-
to de impostos agora. “Por 
enquanto tem que ter uma 
ordenação das contas. Even-
tualmente, se não tiver essa 
ordenação das contas, vai ter 
que ter aumento de impos-
tos”, disse Freitas.

“A gente pode até ad-
mitir que a CPMF pudesse 
ser recriada por um período 
muito curto. Só que no Brasil, 
o provisório acaba se tornan-
do definitivo. O ideal é que o 
governo cortasse mesmo na 
própria carne, sem aumen-
tar a carga tributária. Pode 
vender determinados ativos, 
melhorar a fiscalização em 
cima dos sonegadores. Quan-
do você tem aumento de car-
ga tributária, isso tende a cair 
apenas sobre os formaliza-
dos”, disse Braga.

Depois de encaminhada 
a solução para os problemas 
fiscais, Braga defende a re-
dução da burocracia e cria-
ção de marcos jurídicos para 
facilitar e atrair investimen-
tos privados estrangeiros e 
nacionais. “Por exemplo, a 
questão do pe tróleo. A ven-
da de ativos no momento 
economicamente viáveis da 
Petrobras, para que ela possa 
se capitalizar, a venda da BR 
Distribuidora”, disse.

Na exploração do petró-
leo, Castelar também defende 
o avanço para “um modelo 
que exija menos da Petrobras”. 
“Esse modelo atual é muito 
demandante de investimentos 
da própria Petrobras”.

Dívida era de R$ 3,252 tri em 2014

Foi publicado em edi-
ção extra do Diário Oficial da 
União o decreto de regula-
mentação do Marco Civil da 
Internet (Lei 12.965/2014). 
O Decreto 8.771/2016, que 
começa a valer em 30 dias, 
estabelece princípios, garan-
tias, direitos e deveres para o 
uso da internet no Brasil. O 
texto trata das hipóteses ad-
mitidas de discriminação de 
pacotes de dados na internet 
e de degradação de tráfego, 
indica procedimentos para 
guarda e proteção de dados 
por provedores de conexão 
e de aplicações, aponta me-
didas de transparência na re-
quisição de dados cadastrais 
pela administração pública e 
estabelece parâmetros para 
fiscalização e apuração de 
infrações.

O coordenador do Co-
mitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGI.br), Virgilio Al-
meida, destaca o trabalho 
da Secretaria de Política 
de Informática do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI) na formu-
lação nos textos da lei e do 
decreto, com apoio do CGI.
br, cuja governança multis-
setorial “inspirou os debates 
que chegaram ao Marco Civil”. 
Para Virgilio, a regulamen-
tação reforça a influência do 
CGI.br, ao estabelecê-lo como 
responsável por determinar 

os rumos da rede mundial no 
País. “O comitê tem agora um 
papel preponderante no es-
tabelecimento de diretrizes 
que serão consideradas nos 
assuntos da neutralidade de 
rede, nos estudos de padrões 
de segurança e sigilo de da-
dos e nas orientações para 
o desenvolvimento da inter-
net, apoiando a atuação da 
administração pública brasi-
leira”, explica.

Hoje professor da Esco-
la de Engenharia e Ciências 
Aplicadas da Universidade 
Harvard, nos Estados Unidos, 
e ex-titular da Sepin lembra 
que o Marco Civil da Inter-
net é visto no mundo inteiro 
como uma legislação “avan-
çada e moderna, além de de-
mocrática, aberta e inclusiva”. 
Segundo ele, a lei tem sido 
modelo para as políticas de 
diversos países, a exemplo da 
Itália, que aprovou recente-
mente regras similares.

Criado há 20 anos, o 
CGI.br é formado por nove 
representantes do setor go-
vernamental, quatro do se-
tor empresarial, quatro do 
terceiro setor, três da comu-
nidade científica e tecnoló-
gica e um representante de 
notório saber em assuntos 
de internet.

Sancionada em 23 de 
abril de 2014, após sete anos 
de debates e amplo processo 

participativo, a lei ganhou o 
apelido de “Constituição da 
Internet”. Antes de chegar 
ao consenso sobre o decre-
to, houve quatro consultas 
públicas – uma coordenada 
pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), 
uma pelo CGI.br e outras 
duas pelo Ministério da Jus-
tiça, em janeiro de 2015, com 
as quatro pastas envolvidas, 
e janeiro de 2016.

O decreto de regula-
mentação foi assinado pela 
presidente Dilma Rousseff, 
a ministra em exercício da 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, Emília Ribeiro, e pelos 
então ministros da Justiça, 
Eugênio Aragão, das Comu-
nicações, André Figueiredo, 
e da Cultura, Juca Ferreira.

Governo Federal regulamenta 
o Marco Civil da Internet

PRINCÍPIoS, GARANTIAS E DIREIToS

Documento é 
visto como 
uma legislação 
avançada e 
moderna, além 
de democrática, 
aberta e 
inclusiva e serve 
de modelo

Indicador de clima 
econômico tem melhora

A acomodação das ex-
pectativas em relação à con-
dução da economia após a 
mudança de governo na Ar-
gentina, com a chegada de 
Maurício Macri à Presidên-
cia, serve de exemplo para o 
Brasil. A avaliação é da pes-
quisadora Lia Valls, do Insti-
tuto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV), ao analisar os 
dados da Sondagem Econô-
mica da América Latina, fei-
ta pela entidade em parceria 
com o instituto alemão Ifo.

Segundo a sondagem, o 
Indicador de Clima Econô-
mico (ICE) da América La-
tina melhorou de 72 pontos 
para 74 pontos, na passagem 
do trimestre encerrado em 
janeiro para o trimestre en-
cerrado em abril. Na Argenti-
na, o ICE caiu de 109 pontos 

para 97 pontos, enquanto, 
no Brasil, saiu de 47 para 55 
pontos. “A Argentina nos faz 
pensar. As expectativas me-
lhoraram (com a mudança de 
governo), mas depois os es-
pecialistas econômicos caem 
um pouco na real”, afirmou 
Lia, coordenadora de Estu-
dos do Comércio Exterior do 
Ibre/FGV. 

Segundo Lia, a acomo-
dação na Argentina é veri-
ficada porque as mudanças 
na política econômica não 
ocorrem da noite para o dia. 
Quando os ajustes na políti-
ca econômica não são de fato 
concretizados, a alta nas ex-
pectativas não se confirma 
na percepção sobre a conjun-
tura atual - o ICE é composto 
pelo Indicador da Situação 
Atual (ISA) e pelo Indicador 
de Expectativas (IE). “A de-
mora em apresentar resul-
tados se reflete na situação 
atual”, afirmou ela.

Vinicius Neder 
e Daniela Amorim
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Zum Zum Zum
   O presidente do Sindicato de Empresas de Hospedagens e Alimentação 
de João Pessoa, Graco Parente, participou esta semana em Salvador-BA, de debate 
sobre Turismo Gastronômico entre Brasil e Portugal. 

FOTO: Dalva Rocha

Alegria: Zélia Almeida, Ana Rita Henriques e Flávia Medeiros nos festejos para Roberta Aquino

   Grande Geo!  O sempre gentil e estimado artista popular Geolanges Oliveira 
foi selecionado e premiado no Destaque - Aquisição na Bienal  Naifs do Brasil Sesc , na 
cidade de  Piracicaba-SP. 

Nova diretoria empossada da Abrajet Paraíba: Romero Rodrigues (vice-presidente), Messina Palmeira 
(presidente), Cláudio Júnior (tesoureiro) e Genésio Sousa (secretário)

FOTO: Divulgação

Dois Pontos

  Segundo a revista "OK!" o legado 
do cantor Prince pode fazer sua fortuna 
chegar a US$ 1 bilhão.
  Quatro dias após a sua morte 
as vendas de suas músicas subiram 
consideravelmente, chegando a vender 
650 mil discos e 2,8 milhões de singles, 
isto sem falar nas milhares de músicas 
inéditas encontradas em uma abóbada 
enorme que o cantor tinha guardado.

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

“Ontem eu pensava 
que a corrupção não tinha 
futuro, hoje eu penso 
que é a honestidade que 
não tem futuro”

OTÁVIO SITÔNIO PINTO IAPONIRA BARROS

Professora Margareth 
de Fátima Formiga Melo 
Diniz, empresários Alde-
nor Holanda e Zenildo 
Domiciano Dantas, Sras. 
Lorena Sales, Maria Aline 
Figueiredo, Iracema de 
Figueiredo Lucena e Yedda 
Virgínia Ribeiro Couti-
nho Lima, cerimonialista 
Fátima Tenório, dentista 
Fátima Siqueira, estilista 
Adriana Cruz, jornalista 
Geovaldo Carvalho, depu-
tado Edmilson Soares.

Parabéns

Antonieta Macedo, Francisquinha Diniz, Céu Palmeira e Edna Paiva nos festejos da Adega

FOTO: Dalva Rocha

Lançamento

O JORNALISTA e 
colunista deste jornal, 
Otávio Sitônio Pinto se 
prepara para lançar seu 
livro “Dom Sertão, Dona 
Seca” no próximo dia 24. 

O lançamento será 
às 19h na Sala Vladimir 
Carvalho, na Usina Cultural 
Energisa.

Oceano

ENCONTRO  o 
estilista Léo Men-
donça super entu-
siasmado com o 
projeto “Ondinas” da 
Secretaria de Políti-
cas Públicas para 
as Mulheres e Ação 
e Inclusão Social e 
o programa Desen-
volver Cabedelo.

Léo está minis-
trando uma Oficina 
de Criação e Plane-
jamento de Produ-
tos Artesanais com 
as artesãs cabe-
delenses, utilizando 
o tema “Oceano”.

   A Domus Hall, no Manaíra Shopping, será palco no próximo dia 10 de junho 
de show da dupla Matheus & Kauan e do artista Gabriel Diniz, além do cantor de forró 
Ranniery Gomes. Vai ser uma noite de música sertaneja e forró estilizado.

Scratch Day

ALUNOS e pro-
fessores da Escola 
Estadual Padre Jerôni-
mo Lauwen, de Santa 
Luzia, realizam amanhã 
o Scratch Day, voltado 
para o público jovem 
que está iniciando 
a carreira na pro-
gramação de computa-
dores. 

O evento é rea-
lizado em 500 cidades 
em todo o mundo e 
no Nordeste, além de 
Santa Luzia, no Sertão 
paraibano, vai aconte-
cer também no municí-
pio de Sobral, no Ceará.

O mundo com outros olhos

O CIENTISTA paulista Jackson Itikawa vai representar 
o Brasil no Festival de Ciência de Cheltenham, na Inglaterra, 
mais conhecido como o FameLab.

O seu discurso sobre como a ciência faz as pessoas 
enxergarem o mundo com “outros olhos” emocionou o 
júri que o escolheu para apresentar o modelo que exem-
plifica a teoria dos infinitos da Matemática na final do 
FameLab, em junho na Inglaterra ao lado de cientistas de 
diversos países.

FOTO: Goretti Zenaide

Giovanne e Yedda Virgínia Lima, ela é a aniversariante de hoje

Mulheres criativas
ACONTECE no próximo dia 21 o evento “Mulheres 

Criativas, Histórias Inspiradoras” numa promoção da Pauta 
Comunicação com várias palestras sobre estratégias para 
conquistar os desejos profisisonais e alcançar os mais 
altos degraus de uma carreira.

O evento será no a partir das 9h, no auditório da facul-
dade DeVry João Pessoa e entre as palestrantes estará a 
coach Anne Kiepe.

Parlamento jovem
A SECRETARIA de Estado de Educação anunciando 

aos estudantes do Ensino Médio que as inscrições para o 
programa Parlamento Jovem Brasileiro estão abertas até 
o dia 10 de junho.

O programa é realizado pela Câmara dos Deputados 
com o objetivo de possibilitar a esses alunos de escolas 
públicas e privadas de participar de uma jornada parlamen-
tar naquela casa legislativa, onde os selecionados tomam 
posse e atuam como deputados jovens.

   O Cinespaço Mag Shopping lançou os filmes “Angry Birds”, “O Conto dos 
Contos” e o badalado “X-Men: Apocalipse”, filme que encerra a segunda fase da franquia.

   O cantor paraibano Ramon Schnayder está lançando hoje, na festa “Villarena”, 
em Recife-PE, seu novo álgum “Vai Rolar Lindo”.

16

A cena do adeus
A CENA do adeus da presidente foi emocionante pois 

de todos os ex-presidentes que saíram do governo como 
Collor que pegou um helicóptero e saiu correndo para a Casa 
da Dinda; Jânio Quadros que mandou sua renúncia para o 
Congresso Nacional pelo então ministro Pedroso Horta e foi 
se embora voltar a ser professor em São Paulo; e Getúlio 
Vargas que se suicidou, Dilma Rousseff saiu literalmente 
pelos braços do povo. Não podia ser diferente, afinal ela 
foi eleita por mais de 54 milhões de brasileiros!
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Campeonato Brasileiro 
da Série B é aberto hoje 
com três partidas

Treze x Campinense

TJD-PB define hoje ação do Galo
Sessão é continuação da 
ocorrida na quarta-feira 
e Galo já perde por 5 a 0

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 13 de maio de 2016

Os membros do Pleno do Tri-
bunal de Justiça Desportiva da Pa-
raíba voltam a se reunir, em caráter 
extraordinário, hoje, às 18h30, na 
sede da Corte, para concluir o julga-
mento de uma ação do Treze contra 
o Campinense, iniciado na última 
quarta-feira. Apesar do julgamento 
a Federação Paraibana de Futebol 
(FPF) marcou para hoje, às 20h30, no 
estádio Amigão, em Campina Grande, 
a primeira partida da outra semifinal 
do Estadual, envolvendo Campinense 
e Centro Sportivo Paraibano (CSP). O 
jogo de volta acontecerá na próxima 
segunda-feira, no mesmo horário, no 
Almeidão. 

Fora das quatro linhas a “nove-
la’ terá continuidade, após a auditora 
Graça Almeida pedir vistas no pro-
cesso. Mesmo assim, cinco auditores 
já manifestaram seus votos, todos 
contrários ao pedido do Treze de 
afastamento do Campinense do Cam-
peonato Paraibano, por irregularida-
des fiscais.

A atitude da auditora Graça re-
voltou alguns membros do TJDF-PB, 
inclusive o presidente Lionaldo San-
tos Silva, que se mostrou indignado 
com a decisão, diante de uma matéria 
tão importante e urgente para o fute-
bol estadual, já que a disputa está pa-
ralisado por causa da ação do Treze.

“O pedido de vistas do processo 
é perfeitamente legal, é um direito do 
auditor. Mas, muito me admira, o fato 
de que em todo julgamento, esta au-
ditora pede vistas do processo, como 
se não tivesse se inteirado totalmen-
te do assunto a ser votado. Isto está 
virando uma rotina, e atrasando os 
trabalhos da casa”, disse o presidente, 
bastante contrariado com a posição 
da auditora.  O presidente e a audito-
ra chegaram a discutir durante a ses-
são da última quarta-feira, e em certo 
momento, Graça ameaçou a Corte. 
“Não me faça lavar a roupa suja aqui 
em público”, disse ela.

No final da sessão, a auditora 
Graça surpreendeu ainda mais os 
presentes, ao afirmar que não tem 
condições de comparecer a sessão 
de hoje, do Pleno, porque vai viajar. 
Sem o voto dela, restam apenas agora 
mais três auditores votarem.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Sem jogos programados 
para este domingo, os joga-
dores do Botafogo irão folgar 
e recomeça na segunda fei-
ra a preparação para o jogo 
de volta contra o River, pela 
Copa do Brasil, programado 
para a próxima quarta-feira, 
dia 18, no Almeidão. Nesta 
partida, o Belo terá a vanta-
gem de jogar pelo empate, 
para passar à próxima fase da 
competição, já que na primei-
ra partida, venceu o River por 
1 a 0, em Teresina.

O time retornou ontem à 
tarde de Teresina, após o jogo 
contra o River. Os treinos reco-
meçam hoje de manhã, no CT 
da Maravilha do Contorno. No 
desembarque, o clima era de 
muita alegria entre os jogado-
res e a comissão técnica. E não 
podia ser diferente, afinal, o 
clube conseguiu a sua primeira 
vitória como visitante, em uma 

participação na Copa do Brasil, 
e de quebra, acabou um tabu 
de quatro partidas, sem conse-
guir vencer o clube piauiense.

“Graças a Deus, que nos 
deu força e discernimento 
para trabalhar firme para esta 
partida, graças aos jogadores 
que cumpriram muito bem o 
papel determinado, e a direto-
ria, que vem fazendo todos os 
esforços para dar as condições 
necessárias para que possamos 
trabalhar. Foi uma grande vitó-
ria. Ainda temos mais 90 minu-
tos pela frente, diante de uma 
grande equipe. Vamos traba-
lhar forte até o dia do jogo, 
para entrar com a mesma de-
terminação e conseguir outra 
grande vitória na quarta-feira, 
para premiar esta torcida ma-
ravilhosa, que nunca abando-
na o clube”, disse o treinador 
Itamar Schulle.

Para o jogo da próxima 

quarta-feira, o Botafogo terá 
dois reforços importantes. O 
volante Val, que nem embar-
cou com a equipe para Tere-
sina, porque ficou fazendo 
tratamento médico na Maravi-
lha do Contorno. Ele teve um 
problema no joelho, mas esta-
rá recuperado para a próxima 
partida. Outro que retornará 
ao time titular será o zaguei-
ro Plínio, que foi vetado para 
o jogo passado, após um teste 
nos vestiários. Ele está se recu-
perando de um problema no 
tornozelo.

Esperando o compareci-
mento em massa da torcida, 
a diretoria do Botafogo re-
solveu fazer uma promoção 
para lotar o Almeidão, nesta 
partida decisiva. Os ingressos 
para a partida serão vendi-
dos, a partir de hoje, a preços 
promocionais, até a próxima 
terça-feira. 

Botafogo folga no fim de semana e volta às atividades na segunda
DESCANSO MERECIDO

Supreendendo a todos a Federação Paraiba-
na de Futebol (FPF) marcou ontem, os dois jogos 
da outra semifinal do Campeonato Paraibano. 
Campinense e Centro Sportivo Paraibano (CSP) 
fazem o primeiro confronto hoje, às 20h30, no 
Estádio Amigão, em Campina Grande. A partida 
de volta será na segunda-feira (16), no mesmo 
horário, no Almeidão, em João Pessoa. O pri-
meiro finalista da competição é o Botafogo, que 
derrotou o Sousa na última partida, por 2 a 0. 
No julgamento da última quarta-feira, quando 
houve a suspensão, o placar marcou 5 a 0 para 
o Campinense, “derrotando” a ação impetrada 
pelo Treze para ocupar a vaga do rival no Parai-
bano. 

Com nove auditores que compõem o Tri-
bunal de Justiça Desportiva da Paraíba (TJ-
DF-PB), caso os quatro votem em favor do 
Alvinegro serrano a vitória ainda é do atual 
campeão Paraibano. Um resultado que pode 
não ter o voto da auditora Graça Almeida, 
que pediu vistas no processo, suspendendo a 
sessão do Pleno do TJD. “Queremos é dar con-
tinuidade  à disputa, já que temos calendário 
a cumprir.  Confio na decisão do Tribunal que 
tem competência para julgar”, avaliou Ama-

FPF marca os dois jogos da outra semifinal do Estadual

Presidente da FPF, Amadeu Rodrigues marcou os dois jogos para definir quem será o adversário do Belo

Na última quarta-feira, a sessão do Pleno do TJDF-PB foi bastante tumultuada, ocasião em que a auditora Maria das Graças pediu vistas do processo

Na última quarta-feira, o Botafogo venceu o jogo de ida contra o River-PI

Foto: Marcos Lima
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Seleções de oito países já no 
Rio para o Ibero de Atletismo
Competição tem início 
amanhã e prossegue até 
segunda no Rio de Janeiro

Na década de 80 ele foi 
ídolo do Botafogo-PB. 
Entrou para os anais 
do clube ao marcar um 
dos gols do Belo na 
história vitória diante 
do Flamengo-RJ, de Zico 
e companhia, em ple-
no Maracanã, por 2 a 1. 
Falo de Zé Eduardo que, 
hoje reside na cidade de 
Salvador, na Bahia e na 
tarde da última quarta-
feira recebeu em mãos uma edição do Jornal A União, 
que trouxe coluna assinada pelo articulista Francisco 
Di Lorenzo Serpa, onde fala da carreira vitoriosa do 
ex-jogador. Zé Eduardo, que teve também passagem 
pelo Flamengo-RJ, recebeu ainda um livro escrito pelo 
próprio articulista.

Zé Eduardo

Uma aula de como não 
ser desportista

Fico a perguntar: Porque o brasileiro é tão 
apaixonado por futebol? Porque se investe tanto 
neste esporte? Porque o Brasil é chamado o País do 
futebol? Perguntas que muitos podem dar respos-
tas francas, porém, algumas alienadas. É lei no País 
onde nenhum trabalhador deve ganhar salários acima 
do teto de um pesidente da República. Isto, porém, 
não funciona para jogadores de futebol, treinadores, 
membros de comissão técnica e dirigentes.

Neste mundo da bola já vimos de tudo e altos 
salários podem até não ter muito significado com 
sessões de baixarias oriundas daqueles que se diz 
autocratas e expert nesta modalidade esportiva. Nos 
grandes centros, eixos como Rio, São Paulo, Porto 
Alegre e Santa Catarina, absurdos não faltam.

Como também não faltam ao Estado da Paraíba. 
Virou rotina equipes recorrerem ao “tapetão” para 
ficarem com vagas de seus adversários. Um grande 
exemplo é o que vem ocorrendo hoje com o Treze 
que alega irregularidade no Campinense Clube na lei 
do Profut. Somente agora, depois de eliminado das 
semifinais da competição é que o Galo da Borborema 
detectou esta falha.

Se não bastasse isso, mais um absurdo: o des-
preparo de alguns membros do Tribunal de Justiça 
Desportiva de Futebol da Paraíba (TJDF-PB). Claro 
que a carapuça não vai cair sobre todos eles, pois 
existem pessoas naquela Corte capazes de dar aula 
sobre direito esportivo. 

Mas, quem acompanhou a sessão de julgamento 
do mandado de garantia do Treze contra o Campi-
nense, na noite da última quarta-feira, no TJDF-PB, 
deve ter saído horrorizado. Tiveram uma aula de 
como não ser um desportista. Muita picuinha para 
pouca decisão e, pior, brigas pessoais entre alguns 
auditores. Onde vamos parar desse jeito? 

Hoje tem início o 
Campeonato Brasileiro da 
Série B. Amanhã será a vez 
do Brasileirão da Série A. Vai 
começar a paixão nacional, 
onde os torcedores fitarão 
os olhos na TV ou nos 
gramados. Mais uma opção!!

Brasileirão

A Câmara Municipal de João Pessoa aprovou ontem voto de 
repúdio para a auditora Graça Almeida, do Tribunal de Justiça 
Desportiva de Futebol da Paraíba. De autoria do vereador Dinho, o 
voto de repúdio foi sobre a justificação de que a auditora estaria 
prejudicando o bom andamento do futebol paraibano, pelo fato 
de na sessão de julgamento da última quarta-feira, pedir vista do 
processo onde o Treze Futebol Clube quer no “tapetão” ganhar a 
vaga do Campinense na semifinal do Campeonato Estadual.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Juventude, Esporte e Lazer 
deu início a mais uma 
edição dos Jogos Escola-
res da Paraíba. Um evento 
onde se tem descoberto 
vários talentos. Parabéns!

Jogos Escolares

Voto de repúdio

As delegações do Brasil, 
Argentina, Colômbia, Cuba, 
Peru, Portugal, Uruguai e 
Austrália chegaram ontem 
nos hotéis oficiais do Cam-
peonato Ibero-Americano 
Caixa de Atletismo, que será 
disputado de amanhã até 
segunda-feira, no Estádio 
Olímpico do Engenhão, no 
Rio de Janeiro.

Com isso, a Cidade Ma-
ravilhosa tem nova oportuni-
dade de viver o clima olímpi-
co com a realização de mais 
um evento-teste importante, 
que recebeu a inscrição de 
mais de 400 atletas de 24 
países.

Alguns atletas inscritos 
treinaram ontemn das 15 às 
18 horas na pista oficial de 
competição, o mesmo palco 
do torneio atlético dos Jogos 

Rio 2016, em agosto. O trei-
no foi aberto, dependendo da 
opção de cada um.

No Brasil, algumas no-
vidades. Depois do pedido 
de dispensa de Flavia Maria 
de Lima (800 m) e de Geisa 
Coutinho (400 m), por lesão, 
o Brasil terá uma delega-
ção com 92 representantes. 
Outras três mudanças na 
seleção: deixaram a equipe 
Anderson Estevão Venân-
cio (decatlo), Adelly Oliveira 
Santos (100 m com barrei-
ras) e Cisiane Dutra Lopes 
(10.000 m marcha). Foram 
substituídos respectivamen-
te por Nicolas Yglesias Nas-
cimento (ASA São Bernardo/
Caixa-SP), Maila Paula Ma-
chado (EC Rezende Unimep 
Selam-SP) e Liliane Priscila 
Barbosa (ABC-DF).

O Ibero-Americano Cai-
xa é o evento-teste oficial 
para a Olimpíada e, durante 
a competição, será obser-

vado todo o sistema de tec-
nologia da empresa Ome-
ga, como cronometragem, 
placares de pista e campo, 
emissão de resultados etc. 
Serão analisados também 
os serviços de operação de 
imprensa e de licenciamen-
to de produtos, entre outros 
protocolos definidos pelo 
Comitê Rio 2016.

Circuito de Corridas
A terceira etapa do 

Ranking CBAt de Corredores 
2016 será disputada ama-
nhã, a partir das 19h, com 
largada e chegada no Parque 
do Sabiá, em Uberlândia, em 
Minas Gerais. Será a primei-
ra 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 Prata nº 13/2016, con-
tará pontos para o Ranking.

Todos os atletas inscri-

tos devem retirar o kit de 
participação na Loja Centau-
ro do Uberlândia Shopping, 
na Av. Paulo Gracindo, 15, 
Morada da Colina, hoje, das 
10 às 22 horas, e amanhã, 
das 10 às 12 horas. O chip de 
cronometragem será entre-
gue no dia da prova, das 18 
às 19 horas, na área de lar-
gada.

Após as duas primei-
ras etapas do Ranking  CBAt 
2016, Giovani dos Santos e 
Fábio Ramos dos Santos divi-
dem a liderança na categoria 
masculina, com 40 pontos, 
enquanto Marizete Moreira 
dos Santos ocupa o primeiro 
lugar no feminino, com 69 
pontos.

Os 20 atletas - 10 no 
masculino e 10 no feminino - 
mais bem colocados na clas-
sificação final do Ranking 
CBAt integrarão o Programa 
Nacional Caixa de Apoio a 
Corredores de Elite de 2017.

As disputas ocorrerão no Estádio Engenhão e contarão com os principais nomes do atletismo mundial em evento teste Rio 2016

Brasil passa fácil pela China na Liga Mundial
O polo aquático mas-

culino brasileiro passou 
facilmente pela China, na 
abertura da rodada ontem, 
pela fase preliminar da Liga 
Mundial, em Yokohama, no 
Japão. A Seleção Brasileira 
derrotou a equipe chinesa 
por 17 a 4, parciais de 5-1, 
5-1, 2-0, 5-2. Hoje, os bra-
sileiros enfrentam os ame-
ricanos, de quem venceram 
nos pênaltis na disputa da 
medalha de bronze da Liga 
Mundial do ano passado, 
e para quem perderam na 
decisão dos Jogos Pan-Ame-
ricanos de Toronto 2015. 
O campeonato vem sendo 

transmitido pela internet. 
Os gols brasileiros na gole-
ada sobre a China foram de 
Josip (3), Guilherme Gomes 
(2), Ives (2), Ádria (2), Ber-
nardo Reis (2), Perrone (2), 
Grummy, Felipe Silva, Ber-
nardo Gomes e Jonas.

A Seleção Brasileira, 
medalhista de bronze em 
2015, passou como um “tra-
tor” sobre a jovem equipe 
chinesa, construindo uma 
vantagem de 10 a 2 já no 
meio da partida. O desafio 
agora é o invicto time dos 
Estados Unidos. O  treina-
dor da equipe brasileira, 
Ratko Rudic,  tinha alerta-

do os seus jogadores para 
a utilização de uma defesa 
básica, preocupado com er-
ros defensivos e um ataque 
ineficaz na derrota da vés-
pera para a Austrália, e ficou 
satisfeito com a resposta.

“Em alguns momentos, 
observei algumas das coisas 
que tinha pedido aos joga-
dores para fazer. Com a con-
tinuidade do jogo e a obten-
ção de grande vantagem, não 
houve mais intensidade e, 
automaticamente, os jogado-
res perderam um pouco de 
concentração. Mas, no geral, 
foi uma exibição positiva. Es-
pero que o jogo de hoje nos 

motive para o jogo contra os 
EUA”, disse Rudic.

A seletiva no Japão vai 
até o próximo domingo e vai 
selecionar quatro equipes 
para se juntarem a Grécia, 
Sérvia e Itália, classificados 
na seletiva europeia, encer-
rada na última terça-feira.
Mas a China, anfitriã da Su-
per Final, de  21 a 26/6, em 
Huizhou, está automatica-
mente classificada. Portanto, 
se os chineses estiverem en-
tre os quatro mais bem clas-
sificados na classificatória de 
Yokohama, a equipe quinta 
colocada também garantirá 
sua vaga.

POLO AQUÁTICO

Jogador brasileiro não encontrou dificuldade na partida de ontem diante dos chineses, quando a seleção mostrou sua superioridade

FotoS: Divulgação



só com Mano, responsável por 
levá-lo ao Flamengo e ao Corin-
thians, mas com o preparador 
físico Dudu e com o fisioterapeu-
ta Bruno Mazziotti, responsável 
pelo programa de treinos de Gil 
e Renato Augusto. 

O Corinthians detém 50% dos 
direitos econômicos de Elias, po-
rém ainda precisa pagar 2 milhões 
de euros (R$ 7,8 milhões) ao Spor-
ting-POR por sua compra. Os en-
volvidos ainda esperam pela dis-
cussão em torno de valores  com o 
Shandong, que em janeiro pagou 
10 milhões de euros por Gil.

O argentino Walter Montil-
lo é o favorito para sair e libe-
rar uma vaga de estrangeiro no 
elenco, já que Aloísio está em 
processo de renovar contrato 
e Diego Tardelli é destaque na 
Liga dos Campeões da Ásia. 

Apesar de vender Renato Au-
gusto, Gil, Ralf, Jadson, Vagner 
Love e Malcom, o Corinthians 
enxergava em Felipe e Elias os 
favoritos para deixar o clube 
após o Campeonato Brasileiro. 
No caso do primeiro, a manuten-
ção só foi possível com a compra 
de direitos econômicos para co-
brir a oferta oficial do Monaco-
FRA, que adquiriu Jemerson, do 
Atlético-MG. Já quanto ao volan-
te, a decisão de permanência foi 
uma posição pessoal.

Série B começa com três jogos
BRASILEIRÃO

Competição reúne 20 
clubes e quatro sobem 
para a elite em 2017
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O Campeonato Brasi-
leiro da Série B tem início 
hoje, com a realização de 
três partidas. A disputa reú-
ne 20 clubes com o encerra-
mento previsto para o dia 
26 de novembro. O regula-
mento será o mesmo do ano 
passado com os primeiros 
quatro times obtendo a Di-
visão de Elite, enquanto os 
quatros últimos serão re-
baixados para a Série C. O 
Botafogo-RJ foi o campeão 
de Segundona/2015, com o 
Santa Cruz-PE (vice), Vitó-
ria-BA (3º colocado) e Amé-
rica-MG (quarto).  

A novidade deste ano 
será a presença do Vasco-RJ, 
bicampeonato carioca, ao 
empatar com o Botafogo-RJ 
(1 a 1), em jogo que ocorreu 
no último domingo, no Está-
dio do Maracanã. Nas parti-
das de hoje, o Vila Nova-GO 

recebe o Bragantino-SP, no 
Serra Dourada, em partida 
marcada para o Serra Dou-
rada, às 19h15. Oeste-SP e 
Atlético-GO, jogam no Está-
dio Sílvio Sales, às 20h30. No 
encerramento da rodada o 
Tupi terá pela frente o Goiás-
GO, no Estádio Juiz de Fora, 
às 20h30. O primeiro clássi-
co da competição acontecerá 
na segunda rodada, com Jo-
invile e Criciúma, no  próxi-
mo dia 20. 

Os quatro melhores 
time de mais uma edição 
do Brasileirão da Série A 
ascenderão para a elite do 
futebol nacional em 2017, 
enquanto que os quatro 
piores caíram para a Tercei-
ra Divisão do nacional.

Na temporada que se 
inicia, os 20 clubes disputan-
tes trabalharam bastante em 
suas pré-temporadas. O Vas-
co-RJ, por exemplo, é franco 
candidato a uma das quatro 
vagas na elite do futebol em 
2017. O time só estreia na 
Série B amanhã.

A saída de seis titulares cam-
peões brasileiros logo no começo 
do ano não foi o bastante. Ago-
ra, o Corinthians convive com a 
perspectiva de perder mais dois 
destaques. 

Ontem de manhã, o estafe de 
Felipe avisou o Corinthians que 
alcançou acordo com o Porto-POR 
para viabilizar a transferência do 
zagueiro por 8 milhões de euros 
(R$ 31,4 milhões). Pessoas próxi-
mas ao empresário Giuliano Ber-
tolucci asseguram que o negócio 
será fechado em breve. 

A direção corintiana adota 
cautela e diz que espera pelo en-
vio de uma proposta oficial, mas 
admite que a saída do jogador é 
iminente. Há a convicção de que 
Felipe completou seu ciclo no Co-
rinthians e o lucro pela transfe-
rência é de 100%, capaz de causar 
impacto positivo nos cofres.  

Em janeiro, o clube pagou R$ 
13 milhões ao Banco BMG para 
adquirir 50% dos direitos econô-
micos de Felipe. Agora, deve levar 
praticamente tudo pela operação 
que só poderá ser oficializada em 
julho, com a abertura da janela de 
transferências para a Europa. 

Os empresários de Elias espe-
ram que o Shandong Luneng-CHN 
avance o sinal sobre o jogador na 
próxima semana. Há sinalizações 
de que o clube dirigido por Mano 

Timão negocia dois jogadores
Felipe e elias

O jogador Elias, um dos destaques do Corinthians, está com os dias contados na equipe e destino deverá ser mesmo a China

Felipe deverá ir para o futebol português
Time venceu o Atlético-MG na noite da última quarta-feira

São Paulo e Atlético-MG 
foram os únicos brasileiros 
a se classificarem para as 
quartas de final da Liberta-
dores. E quis o destino que 
ambos se cruzassem. Na últi-
ma quarta-feira, no primeiro 
jogo disputado no Morumbi, 
quem levou a melhor foi o 
time paulista: vitória aper-
tada por 1 a 0, em um duelo 
quente e cheios de cartões.

O único gol do jogo saiu 
só aos 34 minutos do segun-
do tempo, com Michel Bas-
tos. Porém, a alegria virou 
preocupação quando parte 
da grade da geral do está-
dio cedeu e 20 torcedores 
caíram no vão do Morumbi. 
Destes, 16 precisaram de 
atendimento e sete acaba-
ram sendo distribuídos entre 
três hospitais: São Luiz, Ban-
deirantes e Campo Limpo.

O primeiro tempo de São 
Paulo x Atlético-MG não foi 
dos melhores. Para começar, 
com apenas 18 minutos, o ár-
bitro Wilmar Roldan já tinha 
mostrado cinco amarelos. No 
intervalo, eram sete cartões. 
Ao todo, foram 11 faltas para 
cada lado.

Pior para o time minei-
ro, que viu Rafael Carioca e 
Júnior Urso serem adverti-
dos e, como estavam pendu-
rados, os dois desfalcam a 
equipe alvinegra no duelo de 

volta. A outra notícia ruim foi 
a lesão de Robinho.

Aos 37 minutos, o ata-
cante caiu sozinho no gra-
mado, sentiu uma lesão mus-
cular na coxa esquerda e foi 
substituído por Hyuri.

Apesar de pegada, a etapa 
inicial teve poucas chances de 
gols. O Atlético-MG até balan-
çou a rede aos 34, mas Pratto 
estava impedido na hora da 
finalização. Um pouco antes, 
aos 28, Marcos Rocha cobrou 
falta, e Denis pegou.

Enquanto os donos da 
casa também só deram duas 
finalizações, ambas de cabeça. 
Aos oito, Ganso desviou cru-
zamento de Kelvin para fora. 
Já aos 38, Hudson pegou a so-
bra dentro da área e cabeceou 
para fácil defesa de Vitor.

A segunda etapa come-
çou igual à primeira, com 
faltas e mais amarelos. A 
qualidade da partida, po-
rém, melhorou um pouco. 
Os são-paulinos tiveram as 
duas melhores chances, de 
novo com a bola aérea.

Aos 14 minutos, Ganso 
cobrou escanteio, Maicon 
desviou de cabeça, e Rodrigo 
Caio por pouco não comple-
tou para o gol. Logo na se-
quência, aos 16, foi a vez de 
Calleri aproveitar cruzamen-
to do camisa 10 e mandar 
para fora.

São Paulo sai na frente 
e precisa de um empate

liBeRTaDORes

Menezes enviará uma oferta ofi-
cial em breve. 

Na avaliação de Elias, o in-
teresse do Shandong permite 
a ele uma nova abordagem em 
relação à saída. Reticente em se 
afastar da seleção com uma ida 
à China, o que se confirmou em 
janeiro, o volante se animou com 
as convocações e os desempe-
nhos recentes de Renato Augus-
to e Gil a serviço do Brasil. 

No Shandong, ele teria a 
oportunidade de trabalhar não 

FOTOs: Divulgação

O time do Goiás, que foi rebaixado no ano 
passado, estreia hoje na Série B diante do Tupi-MG



Evento ocorreu na Vila 
Olímpica e terá 140 
escolas na disputa

Abertos Jogos Escolares da PB
1ª REGIÃO DE ENSINO
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As equipes filiadas à Federação 
Paraibana de Atletismo vão às urnas 
hoje, às 19h, em primeira convocação 
e às 20h, em segunda convocação com 
qualquer número de associados em 
dia, para escolherem a nova diretoria 
da entidade, que será composta do 
presidente, vice-presidente e os mem-
bros titulares e suplentes do conselho 
fiscal para o quadriênio 2016/20020. 
A convocação das eleições ocorre em 
acordo com edital de convocação di-

vulgada no dia 30 do mês de abril, no 
Diário Oficial do Estado. 

De acordo com o presidente da 
federação, Antônio Gomes Filho, além 
da escolha dos novos representantes 
da entidade, haverá também outras 
pautas, com destaque para apreciação 
das contas referentes ao ano de 2015 
e a posse dos eleitos. O pleito eleito-
ral ocorrerá na sala de multimeios do 
Departamento de Educação Física da 
Universidade Federal da Paraíba. 

Entidades elegem hoje a 
nova diretoria da FPAt

NA UFPB
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A eleição ocorrerá na sala de multimeios do Departamento de Educação Física da universidade

A 3ª Companhia de 
Trânsito (CPTran), sediada 
em Campina Grande, vai re-
alizar no próximo domingo, 
o 1º Passeio Ciclístico Bene-
ficente, que terá início às 7h, 
com chegada e saída na fren-
te do Parque da Criança, no 
bairro do Catolé. O passeio 
está sendo promovido pelo 
Batalhão de Polícia de Trân-
sito (BPTran) também em 
outras cidades, a exemplo de 
João Pessoa, onde foi reali-
zado no dia 1º deste mês. 

O 1º Passeio Ciclístico 
Beneficente tem como obje-
tivo conscientizar os ciclis-
tas sobre como se portar no 
trânsito, além de promover a 
prática de atividades espor-
tivas entre a população. No 
local de concentração, assim 
como no percurso, serão mi-
nistradas algumas dicas de 
como o ciclista deve se com-
portar ao transitar nas vias 
terrestres abertas à circula-
ção no Estado. 

O percurso do passeio 
será de aproximadamente 

14km, saindo do Parque da 
Criança e percorrendo as 
ruas e avenidas: Raimun-
do Nonato de Araújo, Pedro 
Leal, Almirante Barroso, Di-
namérica Alves Correia, Pe-
dro I, Dr. João Moura e retor-
nando ao Parque da Criança. 
O 1º Passeio Ciclístico Bene-
ficente terá o apoio de gru-
pos de ciclistas e, de acordo 
com os organizadores, a ex-
pectativa é de que aproxima-
damente 500 ciclistas parti-
cipem do evento. 

Também estarão 
apoiando o passeio o 2º BPM 
(Batalhão de Polícia Militar), 
Corpo de Bombeiros, Samu e 
STTP. As inscrições para o 
1º Passeio Ciclístico Bene-
ficente serão feitas no local 
da concentração, antes da 
largada, e podem ser feitas 
com a doação de 2kg de ali-
mentos não perecíveis, que 
serão doados a instituições 
filantrópicas da cidade. 

Haverá sorteio de brin-
des entre os inscritos, in-
cluindo seis bicicletas, seis 

capacetes para ciclistas, 
um Transbike, entre outros 
brindes distribuídos por lo-
jistas. Mais informações: 83 
3310-9401 e lojas de bici-
cletas da cidade. 

Estão apoiando o 1º 
Passeio Ciclístico Aluízio 
Bicicletas, Well Bike, Wag-
ner Bicicletas, Gilberto Bici-
cletas, Nem Bike, Bike Shop, 
Perdidos na Trilha, CG Bike, 
Afonso Bicicletas, Transbi-
ke Legal, Aprovação Cursos, 
Academia Korpus e Farmá-
cia Dias.

CPTran de Campina Grande 
realiza 1º Passeio Ciclístico

NO DOMINGO

Passeio será 
beneficente 
e tem 
objetivo de 
conscientizar 
os ciclistas 
de como se 
comportar 

Uma grande festa no 
ginásio principal da Vila 
Olímpica Parahyba marcou 
a abertura oficial dos Jogos 
Escolares e Paraescolares 
etapa regional da Grande 
João Pessoa. O evento acon-
teceu na tarde da última 
quarta-feira e contou com 
o desfile das mais de 140 
escolas participantes, além 
das associações paraibanas 
que trabalham diretamente 
com o paradesporto.

Na abertura, houve a 
apresentação do grupo de 
dança da Funad, comanda-
do pela professora Daniele 
Caldas, e ainda uma apre-
sentação da banda musical 
regida pelo maestro Júlio 
Cesar Ruffo, além de uma 
simulação de competição 
da equipe de ginástica rít-
mica da Vila Olímpica, trei-
nada pela professora Leni-
se Souza. O acendimento 
da tocha foi feito por Fábio 
Conceição, atual campeão 
brasileiro escolar de luta 
olímpica e o juramento do 
atleta ficou a cargo de Ma-
teus Alvez, que é destaque 
no atletismo.

A secretária executiva 
de Administração, Supri-

mentos e Logística da Se-
cretaria de Estado da Edu-
caçao (SEE), Luciane Alves 
Coutinho, destacou o mo-
mento importante que é re-
unir o bem-estar social por 
meio do esporte. “O esporte 
consegue levar o bem-es-
tar social aos alunos, o que 
é de extrema importância 
para cada um. Fazer parte 
de uma grande festa como 
essa mostra o quanto é im-
portante o investimento”, 
disse.

Já o secretário de Ju-
ventude, Esporte e Lazer, 
José Marco, ressaltou que a 

Vila Olímpica foi devolvida 
ao desporto escolar. “Com 
a reforma da Vila Olímpi-
ca Parahyba, o complexo 
foi devolvido para uso do 
desporto escolar, pois por 
muitos anos a abertura dos 
Jogos e as competições ti-
nham de ser realizadas em 
outros locais. É o Governo 
do Estado cumprindo o seu 
papel e investindo no es-
porte”, frisou Zé Marco.

Estiveram presentes na 
abertura a secretária execu-
tiva de Juventude, Priscilla 
Gomes; o diretor executivo 
de Desenvolvimento Estu-

dantil, Túlio Serrano; o ge-
rente operacional do Des-
porto Escolar da SEE, José 
Geraldo; o vice-presidente 
da Confederação Brasilei-
ra de Handebol, Adenílson 
Maia Correia; o presidente 
da Federação Paraibana de 
Futsal, Bosco Crispim, e o 
comodoro do Iate Clube da 
Paraíba, Bernardo Cantinho, 
entre outras autoridades.

Os Jogos Escolares e 
Paraescolares da 1ª região 
abrangem 141 escolas, 
entre elas, estaduais, mu-
nicipais, federais e priva-
das das cidades de: João 

Pessoa, Cabedelo, Bayeux, 
Santa Rita, Conde, Cruz do 
Espírito Santo e Alhandra. 
As disputas tiveram início 
ontem e terminam no dia 
30 deste mês.

Homenagem
Durante a solenidade, 

o Governo do Estado home-
nageou o professor de Edu-
cação Física Bráulio Pinto 
com a comenda de mérito 
esportivo Tarcísio de Mi-
randa Burity pelos servi-
ços prestados ao esporte 
da Paraíba. Ele foi o diretor 
fundador do curso de Edu-

cação Física do Instituto de 
Educação da Paraíba (IPE), 
atualmente conhecido 
como Centro Universitário 
de Educação.

Guarabira
Hoje será a vez da 2ª 

região, que tem como sede 
o município de Guarabira, 
realizar a abertura dos jo-
gos, que integram escolas 
de 11 municípios do Brejo 
da Paraíba. As competições 
acontecerão no ginásio da 
Escola José Soares de Car-
valho, no Centro da cidade e 
terão a duração de dez dias.

Secretário de Esportes José Marco abriu o evento, dando boas-vindas aos participantes, enquanto Fábio Conceição, campeão de luta olímpica, acendeu a tocha 



n Evento: Peça teatral “De João para João”
n Quando: Amanhã e domingo
n Onde: Teatro Paulo Pontes
n Horário: 20h
n Entrada: R$ 15 meia-entrada e R$ 30 inteira

Serviço

Reflexões
e histórias
políticas

Espetáculo que faz reflexão sobre o assassinato do político João Pessoa estreia amanhã na capital 

Os atores Flávio  Melo (E) e 
Tarcísio Pereira (D) interpretam 

os personagens envolvidos no 
episódio ocorrido em  julho de 1930

Lucas Silva
Especial para A União

Estamos trazendo 
com o espetáculo 
com uma linha 
diferente das que 
são apresentadas 
geralmente na cida-
de. Queremos expor 
o teatro político às 

pessoas para incitar uma reflexão histórica 
e contemporânea”, revelou em entrevista 
ao jornal A União, o escritor e dramaturgo 
Tarcísio Pereira, que estreia na capital a peça 
“De João para João”. A performance teatral, 
que acontece amanhã e domingo, às 20h no 
Teatro Paulo Pontes, resgata os últimos 
instantes do presidente João Pessoa. 
A entrada custa R$ 30 inteira e R$ 15 
meia-entrada. 

Além das apresentações na capi-
tal, o público que não puder conferir 
a peça em João Pessoa, os atores 
Tarcísio Pereira e Flávio Melo já tem 
outros convites para apresentações 
em capitais como Recife, Natal e Ma-
ceió, além de outros municípios da 
Paraíba e várias escolas. As apre-
sentações nesse final de semana 
marcam o início de uma temporada 
do grupo para o público da capital. 

Sendo produzido pelo grupo Sa-
garana, a peça já foi passou por cida-
de como Campina Grande, Guarabira 
e Pombal, e também para estudantes 
em sessões privadas para escolas, em 
virtude de sua abordagem histórica.  
Mas agora, é a vez de João Pessoa 
receber o espetáculo. 

Os presentes no espetáculo 

notaram que ‘De João para João’ é uma 
produção teatral sobre o assassinato de João 
Pessoa, governante do Estado da Paraíba, no 
ano de 1930. Tento como base para drama-
turgia, o escritor Tarcísio Pereira utilizou-se 
da carta escrita pelo advogado João Duar-
te Dantas, assassino de João Pessoa, para 
construir toda trama da peça. Além disso, 
esse marco histórico em nossa sociedade foi 
considerado um dos crimes que comoveu a 
sociedade da época, e que foi o estopim da 
Revolução de 30 no Brasil.

“Pesquisando sobre a história de João 
Pessoa nos anos 30, um documento me 
chamou atenção que foi a carta de João 
Duarte Dantas. Em cima dele, estudei a 
proposta e encontrei várias revelações 

e surpresas que 
fizeram com que 
eu fizesse essa 
peça”, disse o 

escritor Tarcísio 
Pereira.

O drama-
turgo ressaltou ainda 

que, a dramaturgia se vale 
de um documento público, embora 
desconhecido, para estabelecer um 
discurso dialógico que questiona, 
e reflete, não apenas as nuances 
históricas, mas também as paixões 
de duas vidas privadas. 

Sendo encenado com dois atores 
nos papéis de vítima e assassino, 
interpretados por Tarcísio Pereira e 
Flávio Melo, já conhecidos de outros 

trabalhos no teatro e no cinema, o 
famoso crime de 26 de julho, ocorrido 

na Confeitaria Glória (Recife), é mostra-
do num ambiente de notícias da época, 
com informações curiosas da história da 

Paraíba naquele período tão conturbado.
“O jornal é um grande personagem na 

peça, inclusive A União está dentro desse 
contexto, porque fazemos alusões aos no-
ticiários da época, uma forma de mostrar 
que, assim como ocorre nos dias atuais, 
as pessoas transitam entre notícias, e 
notícias que insuflam o ódio e destroem 
vidas e reputações, às vezes gerando o 
crime”, frisou o autor do texto e diretor 
do espetáculo, Tarcísio Pereira, que faz o 
papel de João Pessoa.

A peça utiliza trilha sonora original 
do compositor e maestro Eli-Eri Moura, da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
A iluminação é de João Batista Mendonça, 
operação musical de Bruno Fonseca, foto-
grafia de Antônio David, Arte 
Visual de Cristovam Tadeu e 
coordenação técnica de Clau-
devan Ribeiro.

Fazendo um recorte his-
tórico em cima da peça, Tarcísio 
Pereira confessou que, quis o 
destino que ele trouxesse à cena, 
nesta semana, um espetáculo que 
não trata apenas do assassinato de 
João Pessoa, mas de um momento 
turbulento na política brasileira em 
que esse assassinato acabou oca-
sionando a queda de um presidente 
da República.

“Qualquer semelhança com os dias 
atuais é mera coincidência, mas tam-
bém foi fruto de muita pesquisa e desse 
modo brasileiro que sempre se repete. 
Com Vocês: De João para João”, disse.

Saiba mais – Histórias políticas 
com dramas passionais sempre an-
daram de mãos dadas. Em qualquer 
parte do mundo, episódios en-

volvendo o Poder Público – e que chegaram 
ao ápice do escândalo ou do crime – têm irri-
gado um amplo material na criação artística, 
notadamente na Literatura e no Teatro.

No Brasil de 1930, o assassinato de um 
governante estadual causou enorme tur-
bulência e comoção nacional, chegando a 
deflagrar um movimento político que ficou 
conhecido como “Revolução de 30”, momen-
to em que Getúlio Vargas assumiu a presi-
dência da República.

O que está por trás desse crime, no 
entanto, não é uma luta pelo poder, mas 
o desespero de um homem atormentado 
pela mídia oficial, e que resolveu lavar sua 
honra com o sangue de um poderoso chefe 
de estado.

Até hoje, o crime gera controvérsias. A 
encenação desse fato, através de um texto 

jamais explorado, lança um novo olhar 
sobre a versão oficial com o testemu-
nho legítimo do próprio criminoso, 
numa carta que continua inédita e 
que possui um potencial dramatúrgi-
co repleto de sentimentos e curiosi-
dades históricas.

“Tudo isso é tratado na peça que 
estamos levando ao Teatro Paulo 
Pontes neste sábado e domingo. 
Uma peça sobre uma história dessa 
política de acordos, conchavos e 
blablabás”, concluiu Tarcísio Pereira.

Breno Frazão lança seu 
show ‘Por ser de lá”, hoje 
na Usina Cultural Energisa 
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Orquestra Sinfônica da 
uFPB faz hoje o quarto 
concerto da temporada
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Amanhã acontece o Baile 
Afro, no Ateliê Elioenai 
Gomes, na capital
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MÚSIcA



A Orquestra Sinfônica da UFPB 
– OSUFPB faz o seu quarto 
concerto da temporada, na 
noite de hoje, a partir das 
20h, na Sala Radegundis Fei-
tosa, no Campus I da UFPB. 
A entrada é gratuita e aberta 
ao público. 

Os organizadores do concerto reco-
mendam a chegada ao local pelo menos 
meia hora antes do início da apresentação, 
pois é de praxe a realização de uma peque-
na palestra sobre as obras contempladas na 
noite, o que desta vez será feita por Marcílio 
Onofre, professor de piano do Departamen-
to de Música da UFPB.

Este é o quarto concerto de uma série 
de cerca de vinte apresentações quinzenais 
programadas para este ano, contemplando 
clássicos da música universal e produções 

de professores e alunos do Departamento 
de Música e Educação Musical da UFPB. 
O local já consagrado para os concertos é 
a Sala Radegundis Feitosa, sede oficial da 
OSUFPB. Trata-se de um ambiente clima-
tizado e com acústica adequada para dar 
conforto e concentração ao exigente pú-
blico, que na maioria das vezes ocupa os 
trezentos lugares disponíveis na sala.

Este concerto traz a obra do compo-
sitor e músico italiano do período barroco 
Antonio Lucio Vivaldi, autor da popularíssi-
ma “As Quatro Estações”, mas cujo conjunto 
da obra conta com mais de seiscentas peças, 
entre concertos, sonatas, motetos,  orató-
rios, serenatas, cantatas e óperas. Como 
solistas, o concerto contará ainda com a 
participação do professor do DEMUS Her-
mes Cuzzuol, além dos músicos efetivos da 
OSUFPB Rodrigo Eloy, Raquel Avellar Couti-

nho, Renata Simões e Marcelo Vasconcelos.
A OSUFPB é um equipamento cultural 

da UFPB pertencente ao Centro de Comuni-
cação, Turismo e Artes, administrado pelo 
Lamusi – Laboratório de Música Aplicada 
e ligado aos Departamentos de Música e 
Educação Musical da instituição. A Orques-
tra tem finalidades pedagógicas que envol-
vem professores e alunos da UFPB, além de 
contribuir para a formação de plateia para 
o público pessoense. Atualmente conta com 
dezesseis músicos fixos e com a participa-
ção de professores e alunos dos cursos de 
Música da UFPB, além de eventuais cola-
boradores voluntários da cena sinfônica 
paraibana.

O Lamusi é coordenado por Leonardo 
Meira e a OSUFPB está sob a coordenação 
de Ulisses Silva, ambos professores do De-
partamento de Música da UFPB.

A Campanha de Popularização do Teatro e 
da Dança apresenta hoje, às 20 horas, no Tea-
tro Municipal Severino Cabral, o espetáculo 
de dança “No Plural” com o Mosaico Studio de 
Dança. 

Com direção de Bruna Talita e Felippe 
Gomes “o espetáculo irá apresentar uma comu-
nicação de experiências de um jeito singular e 
plural”, com exibição de Dança do Ventre, Dan-
ça de Salão Kizomba Zouk Bachata e Contem-
porâneo.

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

A Campanha de Popularização do Teatro e 
da Dança é uma realização da Prefeitura Muni-
cipal de Campina Grande através da Secretaria 
de Cultura / Teatro Municipal Severino Cabral e 
Associação Amigos do Teatro Municipal Severi-
no Cabral.

Diversidade 
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Orquestra Sinfônica da UFPB se apresenta hoje na capital

Campanha de 
Popularização 
apresenta espetáculo 
de dança “No Plural”
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Música universal

Terceira obra - e a segunda no gêne-
ro poesia - da escritora, artista plástica 
e engenheira civil Vólia Loureiro, o livro 
intitulado As rosas que nascem no asfalto 
(Chiado Editora, selo de Portugal, 172 pá-
ginas, R$ 50) será lançado hoje, a partir 
das 19h30, na sede da Fundação Casa de 
José Américo (FCJA), localizada em João 
Pessoa. A professora universitária Diva-
nira Arcoverde é quem vai apresentar a 
obra.

Vólia Loureiro disse para o jornal A 
União que o livro tem cerca de 172 poe-
mas. “O estilo é moderno, livre, com teor 
introspectivo, que fala muito à alma”, 
disse a autora. Ao justificar o título do 
livro, homônimo a uma das poesias, ela 
disse que “As rosas que nascem no asfal-
to fala da questão do tempo atual, da 
vida que é muito corrida e das coisas tão 
imediatas, em contraposição ao lança-
mento das rosas como abrandamento dos 
sentimentos e um retorno ao lirismo da 
vida”.

“Sou uma poetisa sem pretensão, que 
escreve apenas pelo prazer de trazer à 
vida o lirismo perdido”, acrescentou Vólia 
Loureiro, ao dar uma definição de si mes-
ma. Ela lançou o primeiro livro de poesia, 
cujo título é Aos que ainda sonham (Life 
Editora) em 2012 e, em 2014, o romance 
- de conteúdo espírita - Onde as Para-

Mosaico retrata comunicação de experiências de forma singular 

A engenheira civil e artista Vólia Loureiro enveredou pela literatura

Engenheira Vólia Loureiro lança o seu 
segundo livro de poesia hoje, na FCJA
Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

n Il Violino di Venezia
Antônio Vivaldi (1678-1741) “Il Prete 
Rosso”
Marcílio Onofre - Apresentação 

n  Concerto Alla Rustica para cordas e 
contínuo em Sol menor, RV 151
Presto
Adagio
Allegro

n Concerto para 2 violinos e orquestra 
de cordas em Lá menor, Op. 3, n0 8
Allegro
Larghetto e spirituoso
Allegro

n Violino solo: Hermes Cuzzuol e 
Rodrigo Eloy

n Concerto para violino e orquestra de 
cordas em Lá menor, Op. 3, n0 6
Allegro (moderato e deciso)
Largo
Presto

n Violino solo: Hermes Cuzzuol

n Concerto para 4 violinos e orquestra 
de cordas em Si menor, Op. 3, n0 10
Allegro
Largo – Larghetto – Largo
Allegro

n Violino solo: Rodrigo Eloy, Renata 
Simões, Marcelo Vasconcelos, Raquel 
Avellar

n Concerto para cordas e contínuo em 
Sol menor, RV 157
Allegro
Largo
Allegro

Hermes Cuzzuol, regência e violino solo

Programa

lelas se encontram (Editora Horizontes da 
Mente). Em 2013, a autora obteve Menção 
Honrosa ao participar do II Prêmio Licinho 
Campos de Poesias de Amor e o 2º lugar no 
II Concurso Sensações Facebook.  

 

Grupo musical formado por estudantes e professores da Universidade Federal da Paraíba e músicos convidados virou destaque na nossa cena cultural



Roteiro
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Em cartaz

Música
Livros em destaque

    Humor 

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

FM
0h -  Madrugada na Tabajara

4h - Aquarela Nordestina

6h - Jornal Estadual

7h - Reserva Especial MPB

8h - Programação Musical

12h - Fala, Paraíba!

14h - Programação Musical

16h - Menu 105

18h - Tabajara Esporte

19h - Voz do Brasil

20h - Transa Reggae

Cantor paraibano Bruno Frazão faz 
show hoje, iniciando a carreira solo 

Rádio Tabajara

O cOndE Tônio

Depois de passar pela banda Voz 
de Cá, Breno Frazão lança seu primeiro 
trabalho individual com o show ‘Por 
ser de lá, hoje na Usina Cultural Ener-
gisa. A apresentação, que tem início às 
21h, na Sala Vladimir Carvalho, traça 
novos caminhos para carreira do jovem 
cantor paraibano. O público presente 
na festividade, irá se deparar com uma 
homenagem a grandes nomes da mú-
sica regional, entre outras surpresas. 
Os interessados em participar podem 
adquirir seus ingressos na bilheteria no 
valor de R$ 15 ou no site Eventick. 

Na apresentação, sobem ao palco 
os convidados Totonho, Zé Neto e Helo 
Nascimento. Conhecido no cenário 
musical paraibano como um dos inte-
grantes da banda “Voz de Cá”, lançada 
no inicio do ano, Breno pretendia andar 
com suas próprias pernas e tomou 
mundo a fora com essa nova empreita-
da. Bebendo das influências musicais 
desde criança, o cantor acredita que, 
a música é a forma mais genuína de 
expressar seus sentimentos.

“Minhas raízes culturais, meu sota-
que e essa paixão pelo Nordeste e o for-
ró autêntico, porém buscando sempre 
mostrar uma nova roupagem, novas 
releituras e minha identidade musical. 
é isso que a música me proporciona”, 
comentou o cantor Breno Frazão. 

Para o lançamento de sua carreira 
solo, Breno traz em seu repertório as 

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

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

 Serviço

Best-seller de John Le Carré 
em nova edição no Brasil

Lançado nos anos 1990, o livro intitulado O Ge-
rente Noturno (518 páginas, R$ 54,90), do escritor 
britânico John Le Carré - e que originou a série homô-
nima de TV The Night Manager, produzida pela BBC, de 
Londres, e exibida no Brasil pelo canal AMC - ganhou 
nova edição, no País, pela Editora Record. Traduzida 
por Eduardo Francisco Alves, a obra - em cuja adapta-
ção para a telinha um dos dois protagonistas foi o ator 
Hugh Laurie, do seriado Dr. House - relata as ações 
vividas pelo funcionário de um hotel de luxo, Jonathan 
Pine, e o rico empresário Richard Onslow Roper. 

Nesse livro de John Le Carré - que também é o au-
tor de outra obra de grande sucesso, O Espião que Saiu 
do Frio - ele mesmo incluiu um texto sobre a adaptação 
televisiva de sua obra, na qual os atores Hugh Laurie e 
Tom Hiddleston (Os Vingadores e A Colina Escarlate) 
interpretam os protagonistas Roper e Pine, respectiva-
mente. 

Na trama, Jonathan Pine vive exibindo um sorri-
so cortês e oferecendo seus préstimos como gerente 
noturno de um hotel de luxo em Zurique, na Suíça. No 
entanto, quem o vê assim não imagina que o seu passa-
do guarda recordações que nada têm a ver com turis-
mo. Na verdade, ex-soldado do exército britânico, ele 
abandonou uma promissora carreira militar para fugir 
de traumas pessoais e profissionais.

Porém, durante uma noite de nevasca, enquanto 
o mundo volta os olhos - estarrecidos - para os bom-
bardeios da recém-deflagrada Guerra do Golfo, o hotel 
onde Pine trabalha recebe um visitante ilustre. Trata-se 
de Richard Roper, um empresário riquíssimo, mas que 
esconde, sob essa fachada - aparentemente inalcançá-
vel para as autoridades - a rotina como um dos crimi-
nosos mais perigosos e cruéis do mundo. 

Embora breve, o encontro entre ambos protago-
nistas desencadeia uma série de eventos que colocarão 
Pine, novamente, na folha de pagamento do Serviço 
Secreto Britânico, pois ele passará a ter Roper como 
alvo. Para isso, o soldado embarca numa perseguição 
ambientada em diversas partes do mundo, ou seja, da 
Cornualha ao Quebec, das Bahamas ao Panamá e até 
os Estados Unidos. O problema é que, para chegar aos 
aliados de Roper, Pine terá que tornar-se um crimino-
so, situação que levará a muitos conflitos. 

O Gerente Noturno é um dos títulos escritos por 
John Le Carré mais aclamados pela crítica, pois foi tra-
duzido para mais de 20 idiomas e vendeu quantidade 
superior a 1 milhão de cópias apenas na América do 
Norte. No caso do Brasil, as obras do autor - que nasceu 
na Inglaterra, em 1931 - publicadas pela Record já ven-
deram mais de 300 mil exemplares. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

 

Nego do Borel lança clipe pop
Um Nego do Borel ainda mais pop, dançando e atuando cheio de estilo e atitude. 

Assim o cantor aparece no seu mais novo clipe “Pretinha vou te confessar” (http://
www.youtube.com/watch?v=iK9vmhu3Sik ). As filmagens, feitas em um casarão na 
Barra da Tijuca e no terraço de um prédio no Centro do Rio de Janeiro, contaram com 
a participação especial da apresentadora e bailarina Aline Riscado. Além de clipe, a 
faixa ganhou ainda um remix no melhor estilo trap funk, também lançado hoje em 
todas as plataformas digitais (http://smarturl.it/PretinhaRemix).

Com direção de Bruno Fioravanti, o clipe tem cenas quentes, ritmadas e 
coreografadas por Dandan Firmo, sempre com a marca do bom humor típico das 
apresentações e produções de Nego do Borel.

disco

FOTOS: Thercles Silva

ANGRY BIRDS (EUA 2016). Gênero: Animação. Du-
ração: 90 min. Classificação:  Livre. Direção:    Clay 
Kaytis e Fergal Reilly. Com  Jason Sudeikis, Maya 
Rudolph, Josh Gad. Sinopse: Adaptação do jogo 
Angry Birds, uma das maiores franquias mundiais 
de entretenimento, o filme vai contar a história de 
Red, um pássaro com problemas para controlar seu 
estresse, o veloz Chuck e o volátil Bomba, amigos 
que nunca tiveram seus valores reconhecidos. 
Quando misteriosos porquinhos verdes invadem 
a ilha onde moram, estes improváveis herois serão 
os responsáveis por descobrir qual o plano da gan-
gue suína. CinEspaço1: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. 
Manaíra7/3D: 12h15, 14h30, 16h45, 19h e 21h15 
(DUB). Manaíra8: 20h30 (DUB). Manaíra9/3D: 13h15, 
15h30, 17h45 e 20h (DUB). Manaíra10/3D: 13h45, 
16h e 18h15 (DUB). Manaíra11: 14h15 e 16h30 
(DUB). Mangabeira1/3D:13h15, 15h30, 17h45 e 
20h (DUB). Mangabeira2: 19h30 (DUB). Mangabei-
ra4/3D: 12h15, 14h30, 16h45, 19h e 21h15 (DUB).
Tambiá2: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40. Tambi-
á5/3D: 14h25, 16h25, 18h25 e 20h25 (DUB).

CAPITÃO AMÉRICA - GUERRA CIVIL (EUA 2016). Gênero 
ação. Duração: 146 min. Classificação: 12 anos. Di-
reção: Anthony Russo e Joe Russo. Com Chris Evans, 
Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson. Sinopse: 
Sinopse: Steve Rogers 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). Manaíra2: 22h05 (LEG). Manaíra3: 
18h e 21h30 (DUB). Manaíra4: 13h, 19h30 (DUB) 
e 16h15, 22h45 (LEG). Manaíra5/3D: 13h40, 17h  
e 20h15 (DUB). Manaíra9/3D: 22h15 (LEG). Mana-
íra10/3D: 20h30 (LEG). Manaíra11: 18h15 e 22h 
(LEG). Mangabeira1/3D: 22h15 (DUB). Mangabeira2: 
21h40 (DUB). Mangabeira3: 18h40 (DUB).  Manga-
beira5/3D: 14h, 17h45 e 20h30 (DUB). 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. Manaíra6/3D: 15h15 e 21h 
(LEG). Mangabeira3: 22h10 (DUB).  Tambiá1: 
14h10, 16h20, 18h30 e 20h40 (DUB). 

MOGLI - O MENINO LOBO (EUA 2016). Gênero: Aven-
tura. 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 ne-
gra. Baseado na série literária de Rudyard Kipling. 
Manaíra3: 14h30, 16h35, 19h05 e 21h30 (DUB). 
Manaíra6/3D: 13h30 e 18h30 (LEG). Mangabeira3:  
13h45 e 15h16 (DUB). Tambiá3: 14h40, 16h15, 
18h15 e 20h15.

O COMEÇO DA VIDA (BRA 2016). Gênero: Docu-
mentário. Duração: 97 min. Classificação: Livre. 
Direção: Estela Renne. Com atores desconheci-
dos. Sinopse: Uma análise aprofundada e um 
retrato apaixonado sobre os primeiros mil dias 
de um recém-nascido, o verdadeiro começo da 
vida de um ser humano, tempo considerado 
crucial pós-nascimento para o desenvolvimento 
saudável da criança, tanto na infância quanto na 
vida adulta, onde os pais precisam ter o maior 
cuidado, amor e carinho possível. CinEspaço2: 
19h (LEG). 

principais canções que exaltam o gê-
nio criador e a importância desses três 
grandes nomes para a história da música 
brasileira, sempre lembrados e cultua-
dos nos quatro cantos desse País, além 
de composições de paraibanos, da nova 
geração e os já consagrados pelo público, 
como Chico César, Jader Finamore e Ga-
briela Grisi, numa perspectiva de expan-
dir ainda mais a arte de nossa terra.

Ainda na apresentação, o artista 
promete uma nova composição musical, 
inserindo novas canções que remetem 
ao imaginário musical de nosso povo, 
com uma produção artística e executi-
va que trará todo um espetáculo para 
os olhos, ouvidos e alma daqueles que 
amam a nossa música tanto quanto ele. 

O show “Por ser de lá” foi idealizado 
por Breno Frazão em seu Recital de Con-

Lucas Silva
Especial para A União

Frazão convidou artistas para o palco

n Evento: Show do cantor Breno Frazão
n Quando: hoje
n Onde: Usina Cultural Energisa
n Horário: 21h

n Ingressos: Entrada: R$ 15

Serviço

clusão de Grau Acadêmico no curso de 
Licenciatura em Música/Canto Popular, 
pela UFPB, no qual são homenageados 
três das mais importantes e genuínas 
expressões da música nordestina: os 
pernambucanos Luiz Gonzaga e Domin-
guinhos, e o paraibano Sivuca. 

Paraibano, o artista iniciou seus 
primeiros contatos com a arte e com a 
música ainda na infância. Aos 10 anos, 
fez parte do coral escolar regido pela 
maestrina Fátima França, e convidado 
por ela para integrar o coral infantil do 
Departamento de Música da UFPB. No 
mesmo período, começou a fazer aulas 
no curso de Técnica Vocal, na Escola de 
Música Anthenor Navarro, com a profes-
sora Sara Martins.

Como músico católico, integrou o 
grupo Ministério Imaculada durante 
nove anos e ao longo desse tempo, teve 
a oportunidade de se apresentar em 
palcos diversos, ao lado de intérpretes 
da música católica, como Davidson Silva, 
Bruno Camurati, Flaviane Montenegro, 
Maercio Lopes, Emanuel Stênio e Karina 
Maria, passando também, atualmente, 
a integrar o Ministério de Música da 
Comunidade Católica Nova Berith.



Hoje

Sábado

n Espetáculo: Show
Mulheres – Gracinha Telles 
n Convidas: Nathalia Bellar
e Sandra Belê 
n Quando: Hoje
n Horário: 21h30
n Ingresso: R$15

Mulheres: 
Gracinha Telles
e convidadas 

Realizando a 
sua 12º edi-
ção, o Show 
Mulheres 
com a canto-
ra Gracinha 
Telles e as 
convidadas  

Nathalia Bellar e Sandra 
Belê é uma boa opção de 
lazer para começar o final 
de semana com o pé di-
reito. A apresentação, que 
acontece no restaurante 
Cozinha da Matuta hoje, 
tem início às 21h30. Seu 
objetivo é reunir canto-
ras de diferentes estilos 
musicais que possuem um 
trabalhado consolidado 
na cena cultural local. A 
entrada custa R$ 15. 

Agenda

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de abril de 2016

n Atração: DJs: Caio Felipe, Bryza 
Duarte, Matheus Miranda, Ronaldo 
Barros (PE) e Thaiane Veloso
n Quando: Hoje
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 23h
n Entrada: R$ 70

n Onde: Quando: Amanhã
n Atrações: MC Carol, 
DJ Misandrilynn e DJ R.I.C 
n Onde: Conventinho - 
Praça Antenor Navarro
n Horário: 22h30
n Entrada: R$ 40

REQuIEM OpEn BAR

Mc cAROl

Hoje

Hoje

n Atração: Sérgio Galo, Chiquinho 
Mino e Ricardo Brito
n Data: Hoje
n local: Bendito Suco JP 
n Horário: Abertura da casa às 17h 
e início da apresentação às 21h
n Entrada: R$ 10,00

JAzz TROpIcAl

n Quando: Domingo
n Artista: Nilo de Assis
n Onde: Centro Cultural de São Francisco 
n Horário: 8h30 às 16h30
n Entrada: R$ 5

ExpOsIçãO MAnDAlAs
E EnTRElAçOs

BAIlE AfRO
n Quando: Amanhã
Atração: Grupo Raízes (pB) 
Onde: Ateliê Multicultural
Horário: 17h 
Entrada: R$ 5 

MEu QuInTAl 
n Atrações: Nara Limeira e Naldinho Braga
n Onde: Usina Cultural Energisa
n Quando: Próximo domingo (22)
n Horário: 16h
n Entrada: R$ 10 inteira e R$ 5 meia-entrada

Domingo

Domingo

cAsARãO DO ROck
n Onde: Amanhã
n Atrações: Bandas Daves High
e Gunners Disciples
n Onde: Casarão 39
n Horário: 22h
n Entrada: Antecipada R$ 10.
Na hora R$ 15

Sábado
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Sábado

fim de semana
ATRAçÕEs DIVERsAs
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Ministério da Saúde investe R$ 58,9 milhões para serviços em todo o País

Nefrologia
O Ministério da Saúde 

liberou R$ 58,9 milhões para 
ampliar, qualificar e aprimo-
rar os serviços de nefrologia 
oferecidos aos pacientes re-
nais crônicos, em diferentes 
estágios, por meio do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) em 
todo o Brasil. O novo recurso 
será incorporado ao Limite 
Financeiro de Média e Alta 
Complexidade dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios 
contemplados pela Portaria 
nº 963, publicada no Diário 
Oficial da União (D.O.U).

Os principais serviços 
oferecidos pelo SUS para tra-
tamentos dos pacientes são 
hemodiálise, diálise peritone-
al e transplantes. Atualmente, 
existem em todo o Brasil 700 
estabelecimentos habilitados 
para oferecer tratamentos 
renais pela rede pública de 
saúde. Entre 2010 e 2015, 50 
novos serviços foram habi-
litados. Já o número de má-
quinas de hemodiálise dis-
poníveis no SUS são 19.601 
atualmente, registrando um 
aumento de 26,5% em rela-
ção a 2010, quando existiam 
15.494 equipamentos. Deste 
total, 18.820 são de uso ex-
clusivo do doente renal crô-
nico e o restante é usado para 
tratamentos agudos.

“Esse reforço permitirá 
a população que sofre com 
doenças renais crônicas ter o 
acesso ampliado e melhora-
do aos serviços de nefrologia. 
Os gestores locais poderão 
usar o dinheiro para habili-
tar novos serviços, comprar 
equipamentos, realizar mais 
procedimentos e fazer o cus-
teio de mais tratamentos, 
melhorando, dessa forma, a 
qualidade de vida dessas pes-
soas”, destacou o secretário 
de Atenção à Saúde, Alberto 
Beltrame.

Nos últimos cinco anos, 
os valores do Governo Fede-
ral destinados para o custeio 
dos serviços de nefrologia 
cresceram 44,3% em todo o 
Brasil, passando de R$ 1,9 bi-
lhão para R$ 2,8 bilhões. Essa 
verba foi paga por meio do 
Fundo de Ações Estratégicas 
e Compensação (FAEC), valor 
extra enviado pela pasta para 
auxiliar no custeio dos pro-
cedimentos e incentivar um 
atendimento de maior quali-
dade à população.

Além do FAEC, os fundos 
estaduais e municipais de 
saúde recebem, mensalmen-
te, recursos de Teto Mac, um 
dos componentes do Bloco 
da Atenção de Média e Alta 
Complexidade. Este recur-
so é destinado ao financia-
mento dos procedimentos e 
de incentivos permanentes 
para custeio de ações de mé-
dia e alta complexidade dos 
estados e municípios, como 
a nefrologia. Em 2014, foram 
enviados para todo o Brasil 
R$ 43,6 bilhões e ano pas-
sado o valor chegou aos R$ 
46,5 bilhões.

Crescimento
Além de garantir cresci-

mento constante no repasse 
de recursos para o setor, o 
Ministério da Saúde tem ga-
rantido incremento de até 
12,08% para aos serviços que 
realizam atendimento multi-

profissional para melhorar a 
qualidade de vida dos pacien-
tes e retardar a progressão 
da doença. Houve também 
reajustes dos procedimentos 
de Terapia Renal Substitutiva, 
o acompanhamento dos pa-
cientes em Diálise Peritoneal 
teve aumento de R$ 189,18, 
passando de R$ 168,88 em 
2013 para R$ 358,06. A he-
modiálise também registrou 
aumento de 5% no valor do 
procedimento, passando de 
R$ 170,50 em 2013 para R$ 
179,03. Os procedimentos de 
hemodiálise para os pacien-
tes com sorologia positiva 
para HIV, hepatite B e C tam-
bém foram reajustados, pas-
sando de R$ 179,03 em 2013 
para R$ 265,41 ano passado.

Transplantes
Os pacientes renais crô-

nicos podem contar também 
com a rede de atendimento 
em transplantes formada, 
atualmente, por 27 Centrais 
Estaduais de Transplantes 
(todos os estados e Distrito 
Federal), além da Câmara 
Técnica Nacional de Rim, 
522 Centros de Transplan-
tes no total, 1.272 equipes 
de Transplantes de todas as 
categorias e 70 Organiza-
ções de Procura de Órgãos 
(OPOs) instaladas. Entre 
2010 e 2015, houve aumen-
to de 13,8% na quantidade 
de serviços habilitados pelo 
Ministério da Saúde para re-
alizar transplantes no País, 
passando de 740 para 842.

fatores de risco
A hipertensão arterial e 

o diabetes são os principais 
fatores de risco modificáveis 
para doenças crônicas não 
transmissíveis. O diabetes 
é a segunda causa de início 
em diálise em estágios mais 
avançados (doença renal crô-
nica terminal). O diagnóstico 
da doença nem sempre resul-
ta em complicação renal, se 
for adotado um estilo de vida 
saudável, sem fumo ou álcool 
e com a prática de atividade 
física regular.

Novo recurso será usado para ampliar, qualificar e aprimorar os serviços oferecidos por meio do SUS aos pacientes renais crônicos de todo o Brasil

Alana Gandra 
Da Agência Brasil

O Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu à 
Justiça o arresto de R$ 133.728.672 
do caixa do Tesouro estadual para 
que o valor seja transferido para a 
Secretaria de Estado de Saúde. O 
governo já recorreu da decisão.

A medida foi adotada pelo MP 
diante do não cumprimento de li-
minar da Justiça pela Secretaria de 
Fazenda, que determinava o re-
passe mensal de 12% da receita da 
arrecadação do Estado para uma 
conta criada especificamente para 
a Secretaria de Saúde, até o dia 10 
de cada mês, segundo a promotora 
de Tutela Coletiva da Saúde da ca-
pital, Isabel Kallmann. O Ministério 
Público entende que os recursos da 
Saúde não devem estar vinculados 
à conta única do Estado.

Segundo a promotora, a falta 

de dinheiro põe em risco o funcio-
namento das unidades de saúde 
do Estado, entre elas o Hospital 
Pedro Ernesto, da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj), e o 
Instituto Estadual de Hematologia 
(Hemorio).

“Esse arresto, caso seja con-
cretizado, vai dar um alívio para 
a Secretaria de Saúde fazer esses 
pagamentos, para que as unidades 
prestem os serviços adequadamen-
te”, disse a promotora, que espe-
ra uma resposta rápida da Justiça 
para o pedido de arresto.

A Procuradoria-Geral do Estado 
informou que o governo do Rio já 
entrou com recurso, “uma vez que 
exigência constitucional é que o re-
passe de 12% seja para o exercício 
anual, e não mensal”. De acordo 
com a procuradoria, em 2015, o re-
passe de 12% à saúde foi integral-
mente cumprido pelo Estado do 
Rio de Janeiro.

Ministério Público do Rio pede 
arresto de quase R$ 134 milhões

PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
Funai aprova 
estudos para 
demarcação de 
terra indígena

O presidente da Funda-
ção Nacional do Índio (Fu-
nai), João Pedro Gonçalves 
da Costa, assinou ontem o 
despacho para a publicação 
no Diário Oficial da União 
do Relatório Circunstancia-
do de Identificação e Deli-
mitação da Terra Indígena 
Dourados Amambaipeguá I.

Localizada nas cida-
des de Amambai, Caarapó 
e Laguna Carapã, na re-
gião de Dourados, no sul 
do Mato Grosso do Sul, a 
área de 55.590 hectares é 
tradicionalmente ocupada 
pelo povo Guarani Kaiowá. 
Os estudos antropológicos 
contratados pela fundação, 
vinculada ao Ministério da 
Justiça, identificou quatro 
territórios tradicionais – os 
chamados tekoha: Javorai 
Kue, Pindo Roky, Urukuty e 
Laguna Joha – onde vivem 
aproximadamente 5,8 mil 
pessoas.

Compromisso
O procedimento de 

identificação e delimitação 
da terra indígena é resulta-
do de um Compromisso de 
Ajustamento de Conduta 
(CAC) que a Funai assinou 
com o Ministério Público 
Federal (MPF) em 12 de no-
vembro de 2007. A publica-
ção do resumo, que deve 
ocorrer nos próximos dias, 
é a segunda etapa do proce-
dimento de criação de uma 
terra indígena. Após essa 
fase, o processo segue para 
o reconhecimento do Mi-
nistério da Justiça e depois 
é enviado à Presidência 
da República, a quem cabe 
aprovar a criação da terra 
indígena.

A Secretaria Extraor-
dinária de Segurança para 
Grandes Eventos do Ministé-
rio da Justiça iniciou ontem 
a Semana Internacional de 
Segurança para os Jogos Rio 
2016. O evento ocorrerá até 
dia 17, no Rio de Janeiro, e é 
direcionado a autoridades de 
segurança dos países parti-
cipantes e aos comitês olím-
picos e paralímpicos desses 
países. Também participam 
autoridades das cidades que 

receberão os jogos de fute-
bol, bem como representan-
tes das instituições envol-
vidas com a segurança dos 
eventos.

No encontro foi divul-
gado o 2º Briefing Interna-
cional de Segurança Para os 
Jogos Rio 2016, destinado aos 
países participantes. Foram 
abordados os planos opera-
cionais e difundidas informa-
ções mais detalhadas sobre a 
segurança da Olimpíada. O di-

retor de Operações de Gran-
des Eventos do Ministério da 
Justiça, Cristiano Sampaio, 
destacou o fato de vários se-
tores trabalharem de forma 
integrada. 

“Quando realizamos o 
primeiro briefing, nossa ideia 
foi dar um parecer geral so-
bre nossos planos e projetos. 
Agora, estamos apresentan-
do, de forma mais detalhada 
e minuciosa, nossas estraté-
gias”, disse.

Semana Internacional de 
Segurança debate estratégia

JOGOS DO RIO 2016

FOTO: Reprodução Internet



Protocolo: 2016 - 026679
Responsavel.: THIAGO LUIZ HONORIO LOPES
CPF/CNPJ: 047275724-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  843,96
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025535
Responsavel.: HERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 016107244-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.232,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028542
Responsavel.: SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DA PARAI
CPF/CNPJ: 009248717/0001-21
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.232,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028542
Responsavel.: JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 055500078-86
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.579,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028453
Responsavel.: JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ: 012033924/0001-73
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.579,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028453
Responsavel.: BARTOLOMEU CAVALCANTE DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 533923297-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  138,75
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028035
Responsavel.: RITA PEREIRA DA SILVA SANTANA
CPF/CNPJ: 004122090/0001-44
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.899,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028500
Responsavel.: RITA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 150006131-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.899,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028500
Responsavel.: RITA PEREIRA DA SILVA SANTANA
CPF/CNPJ: 004122090/0001-44
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.772,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028511
Responsavel.: VALDECI PEREIRA ME
CPF/CNPJ: 012611943/0001-30
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.006,19
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028508
Responsavel.: WELBER LOPES MARCOLINO
CPF/CNPJ: 009404624/0001-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.312,70
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028404
Responsavel.: NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 011896982/0005-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.033,81
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027954
Responsavel.: ADAHILSON PASSOS COSTA
CPF/CNPJ: 726685124-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  159,56
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027993
Responsavel.: ADILSON PEREIRA DA MATA
CPF/CNPJ: 012961544-75
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  134,53
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027988
Responsavel.: ADRIANA MARIA DE LIMA
CPF/CNPJ: 011552674-94
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  160,62
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027986
Responsavel.: ANTONIO DE MELO FERNANDES
CPF/CNPJ: 013823384/0001-94
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  323,02
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028027
Responsavel.: ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 659704204-25
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  174,35
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028029
Responsavel.: BARTOLOMEU CAVALCANTE DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 533923297-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  131,89
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028036
Responsavel.: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMEN-
TO SILVA
CPF/CNPJ: 049845274-39
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  133,62
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028046
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,  13/05/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALBIEGE CABRAL DE LIMA
CPF/CNPJ: 015917087/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.063,12
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028245
Responsavel.: ALEXANDRO ALEXANDRE  LOURENCO
CPF/CNPJ: 029526714-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.035,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028098
Responsavel.: CAFETERIA DOCURA
CPF/CNPJ: 014789802/0001-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  744,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028187
Responsavel.: DIEGO CABRAL DA MATA
CPF/CNPJ: 060115334-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  660,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026760
Responsavel.: FJM & JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ: 018115408/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  612,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028172
Responsavel.: JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 012422585/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  627,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028175
Responsavel.: JOELMAR BARBOSA MARQUES
CPF/CNPJ: 021492534-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027074
Responsavel.: JOSE FARBEN ITHAMAR
CPF/CNPJ: 021714334/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  508,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027380
Responsavel.: LAILMA BENTO DE ARAUJO MARQUES
CPF/CNPJ: 954136934-00
Titulo: CHEQUE R$4.043,50
Apresentante: DORALICE HONORIO DANTAS
Protocolo: 2016 - 027016
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  362,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026297
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.532,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026419
Responsavel.: LUCICLEIA DIAS GOMES
CPF/CNPJ: 466976834-49
Titulo: CHEQUE R$  816,74
Apresentante: RACHEL MARIA CABRAL VEIEIRA LIMA
Protocolo: 2016 - 027011
Responsavel.: MANOEL PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 008626634-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  370,69
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026794
Responsavel.: MARIA DA GUIA LUIZ DE FRANCA  - ME
CPF/CNPJ: 018172633/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  583,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028168
Responsavel.: MARIA LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ: 009531475/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  333,46
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027156
Responsavel.: MCE-SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF/CNPJ: 008676980/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  379,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027170
Responsavel.: PBCON MAT DE CONSTR E LOCA-
COES LTDA
CPF/CNPJ: 010921285/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.335,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027069
Responsavel.: PSO ENGENHARIA DE INFRAES-
TRUTURA LT
CPF/CNPJ: 012361753/0005-35
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  714,29
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026447
Responsavel.: PSO ENGENHARIA DE INFRAES-
TRUTURA LT
CPF/CNPJ: 012361753/0005-35
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  644,32
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026448
Responsavel.: RENATO BALBINO
CPF/CNPJ: 021508188/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  234,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028079
Responsavel.: RM ALIMENTOS LTDA  10
CPF/CNPJ: 009446628/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$8.164,34
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026710
Responsavel.: ROSILENE CASTRO SILVA DA COSTA
CPF/CNPJ: 874227514-87
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  201,52
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2016.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, torna público para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei complementar n.º 123/2014 
alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preços do tipo menor preço, por item, EXCLUSIVO para empresas cadastradas como ME e EPP, 
no dia 30 de Maio de 2016 as 09:00 horas, tendo como objetivo: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA 
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE JACARAÚ. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Câmara Municipal 
de Jacaraú, na Rua Presidente João Pessoa, S/N, Centro – Jacaraú – PB. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Jacaraú, 11 de Maio de 2016.
Maria Marlene Silva do Nascimento 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preços na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, 
objetivando a Obra civil pública de Construção de Pavimentação em paralelepípedo, meio fio e 
drenagem em diversas ruas do Município de Gurinhém-PB em sessão pública para abertura dos 
envelopes que realizar-se-á as 10:00hs do dia 01/06/2016, na sala da CPL, localizado no  prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Gurinhém, localizado na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – 
Gurinhém-PB. Maiores informações através do telefone: (083) 3285-1529 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 11 de Maio de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de museologia e arquitetura, para produção e curadoria do 
Museu de Arte Popular, Museus de Arte Naif e do Museus da Imagem e do Som, para a Prefeitura 
de Guarabira, incluindo a montagem no espaço expositivo do Casarão da Cultura de Guarabira-PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00014/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS - DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2016 - 3.3.90.39.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2016. PARTES CONTRATAN-
TES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e MAR PROJETOS E CRIAÇÃO LTDA – CNPJ: 
24.553.362/0001-78 - CT Nº 00278/2016 - 03.05.16 - R$ 36.000,00 – Trinta e Seis Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

  
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00014/2016.
OBJETO: Contratação de empresa de museologia e arquitetura, para produção e curadoria do 

Museu de Arte Popular, Museus de Arte Naif e do Museus da Imagem e do Som, para a Prefeitura 
de Guarabira, incluindo a montagem no espaço expositivo do Casarão da Cultura de Guarabira-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 02/05/2016.
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00014/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00014/2016, 
que objetiva a Contratação de empresa de museologia e arquitetura, para produção e curadoria do 
Museu de Arte Popular, Museus de Arte Naif e do Museus da Imagem e do Som, para a Prefeitura 
de Guarabira, incluindo a montagem no espaço expositivo do Casarão da Cultura de Guarabira-
-PB. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MAR PROJETOS E 
CRIAÇÃO LTDA – CNPJ: 24.553.362/0001-78, R$ 36.000,00 – Trinta e Seis Mil Reais.

Guarabira - PB, 02 de Maio de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60011/2016, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR E ALIMENTOS 
ESPECIAIS.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TECNOCENTER 
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 132.540,00.

Cajazeiras - PB, 11 de Maio de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente 

João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 08:00 horas do dia 25 de Maio de 2016, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 00021/2016, do tipo menor preço por item, Objeto: Aquisição de 
equipamento e material permanente, atendendo ao recurso nº 08889.826000/1120-01 do Ministério 
da Saúde. Recursos: orçamento vigente e recurso de ementa. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. O edital encontra-se no endereço www.pedrabranca.pb.gov.br. Telefone: (083) 3456-1012. 

Pedra Branca - PB, 11 de maio de 2016
Braz de Souza Lins - Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente 

João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 09:00 horas do dia 25 de Maio de 2016, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 00022/2016, do tipo menor preço por item, Objeto: Aquisição de 
equipamento, material permanente e um veiculo 0km, atendendo ao recurso nº 12051.399000/1130-
03 do Ministério da Saúde. Recursos: orçamento vigente e ementa. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. O edital encontra-se no endereço www.pedrabranca.pb.gov.br. Telefone: (083) 3456-1012. 

Pedra Branca - PB, 11 de maio de 2016
Braz de Souza Lins - Pregoeiro 

ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL\PB

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2016

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, torna público aos interessados, 
que a abertura do Pregão em epígrafe, fica ADIADO para o dia 25/05/2016, às 09h00min no mesmo 
local. Maiores informações pelos fones (83) 3431-3358, das 08h00minh ás 13h00min. Pombal, 12 
de maio de 2016. Taise de Sousa Mascena – Pregoeira.

Valor Estimado: R$ 33.851,50.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE 

COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2016

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, torna público aos interessados, 
que a abertura do Pregão em epígrafe, fica ADIADO para o dia 25/05/2016, às 14h00min no mesmo 
local. Maiores informações pelos fones (83) 3431-3358, das 08h00minh ás 13h00min. Pombal, 12 
de maio de 2016. Taise de Sousa Mascena – Pregoeira.

Valor Estimado: R$ 57.309,44.
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E 

LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº  00019/2016

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-

dimento da Tomada de Preços n° 00019/2016 para aquisição de fardamento escolar destinado a 
Secretaria de Educação eADJUDICOo seu objeto às empresasSPORTS MAGAZINE LTDA EPP, 
CNPJ Nº 04.826.424/0001-60, com o valor global de R$ 5.725,90 (cinco mil, setecentos e vinte e 
cinco reais e noventa centavos) para o lote I e a empresa CLAUDINEIDE INOCENCIO ME, CNPJ 
Nº 07.338.142/0001-02 com valor global de R$ 3.304,98 (três mil, trezentos e quatro reais e noventa 
e oito centavos) para o lote II.

Aguiar - PB, 10 de maio de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CG

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Getúlio Vargas, 828 – Prata – Campina Grande – PB, às 09:00 horas do dia 30 de maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para a 
prestação dos serviços de assessoria, divulgação, suporte de eventos e disponibilidade de espaço 
WEB no portal, nas venda dos produtos artesanais fabricados e/ou desenvolvidos na Vila do Ar-
tesão de Campina Grande - PB. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: (083) 
3341-2082. E-mail: rbas2013@gmail.com 

Campina Grande - PB, 11 de maio de 2016.
RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS

Pregoeiro
 

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, vem por intermédio deste aviso comunicar 
aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 no dia 27 de MAIO de 2016 às 
09:00 horas que tem como objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO MÉDICO 
DESTINADOS AO ASSISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO de acordo com 
os critérios estabelecidos neste edital, restritos às descrições contidas no ANEXO I – Termo de Re-
ferencias. Os interessados poderão retirar o Edital: na sede da Prefeitura Municipal de Carrapateira, 
Email: cplcarrapateira.pb@gmail.com site: http://cplcarrapateirapb.wix.com/home#!edital-2016/pjctt  
mais informações (83) 99639 0165.

CARRAPATEIRA - PB, 12 de Maio de 2016.
Pregoeiro(a) Oficial

FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Locação de Grupo Gerador, 
objetivando atender as necessidades para todas as Secretarias, que serão utilizados nos Eventos 
2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 12 de Maio de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE  LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2016
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00007/2016, do tipo menor preço global, objetiva a execução dos serviços para 
continuação da construção de duas UBS por 1, cuja abertura será no dia 01.06.2016 às 08:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Pres. João Pessoa, 391, Centro – Pedra Branca-
-PB. O edital encontra-se no endereço: www.pedrabranca.pb.gov.br. contato Tel.: (83) 3456-1012.

Pedra Branca-PB, 11 de Maio de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS

Presidente da CPL

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 13 de maio de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
P/ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

Convocamos todos os Associados em dia com esta Associação para a Assembleia Geral Ordi-
nária (ELEIÇÃO) da “ABASEB” – Associação Beneficente e Assistencial do Servidor Brasileiro, que 
acontecera no dia 20 de Maio de 2016 (sexta-feira), que se realizara A ELEIÇÃO no Escritórioda 
“ABASEB” á Rua Duque de Caxias, nº 470 – S/1101 – Edf. Regis – Centro – João Pessoa/PB,A 
PARTIR DAS 10:00HS ENCERRAMENTO DA ELEIÇÃO AS 17:00HS, abrindo a partir deste EDITAL, 
prazo de 03 (três) dias para registro de chapas.

  

  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 AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº  00019/2016

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de fardamento escolar, de acordo com a  Tomada de 

Preços  nº  00019/2016. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO:  CLAUDINEIDE INOCENCIO ME
OBJETO: Aquisição de fardamento escolar,  atendendo a Secretaria de Educação. 
VALOR GLOBAL R$:  5.725,90 (cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos). 

Para o lote I
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de fardamento escolar, de acordo com a  Tomada de 

Preços  nº  00019/2016. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO:  SPORTS MAGAZINE LTDA EPP
OBJETO: Aquisição de fardamento escolar,  atendendo a Secretaria de Educação. 
VALOR GLOBAL R$:  3.304,98 (três mil, trezentos e quatro reais e noventa e oito centavos). 

Para o lote II
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
   Aguiar - PB,  12  de maio  de 2016

Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60008/2016

A Prefeitura Municipal de Cajazeiras, COMUNICA aos interessados que o recurso apresen-
tado pela empresa TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 
10.482.492/0001-52, contra a habilitação da empresa WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA-
RES LTDA – ME, CNPJ: 20.474.613/0001-78, foi julgado procedente, pelo que, a empresa WASTE 
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ 20.474.613/0001-78, foi considerada 
inabilitada no certame. Nestes Termos, convoca-se a segunda classificada no certame, a empresa 
TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 10.482.492/0001-52, para 
apresentar documentação de habilitação. O processo licitatório acima descrito encontra-se disponível 
a vistas no setor de Licitações, localizado na Rua Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazei-
ras – PB.Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 10 de maio de 2016.

HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA 
Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2016
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º. 002/2016
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, especializada em engenharia sanitária, para 

execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos (lixo) no Município de Queimadas.
VENCEDORA: CONTRUTORA BRTEC LTDA (CNPJ: 13.493.236/0001-59), com valor de R$ 

1.090.274,40 (um milhão, noventa mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).
Após a análise do processo, ouvida a Procuradoria Jurídica, e estando o mesmo em consonância 

com a Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO e ADJUDICO o referido processo em favor da vencedora.
Queimadas-PB, 02 de maio de 2016.

Jacó Moreira Maciel
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO/PMQ N° CPL - 052/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
CONTRATADA: CONTRUTORA BRTEC LTDA (CNPJ: 13.493.236/0001-59)
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, especializada em engenharia sanitária, para 

execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos (lixo) no Município de Queimadas.
VALOR: R$ R$ 1.090.274,40 (um milhão, noventa mil, duzentos e setenta e quatro reais e 

quarenta centavos).
PRAZO DO CONTRATO: 12 meses.
RECURSO: Recursos Próprios (ISS/IPTU/ITBI), FPM, ICMS, IPVA etc.
PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Pública nº 002/2016.

DATA DA ASSINATURA: 02 de maio de 2016.
JACO MOREIRA MACIEL

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 23/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço assessoria técnica no Programa 

de Atenção Básica do Município para na alimentação, consolidação, acompanhamento e validação 
da produção das ações e serviços públicos de saúde nos sistemas do governo federal. Data e Local, 
às 09:00 horas do dia 25/05/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - 
São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 12 de Maio de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL 007/2016
O Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 

10.520/2002 c/c Lei 8.666/93 e a LC 123/2006, torna público a quem possa interessar, que às treze 
horas do dia seis de maio do ano de 2016, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL, no local onde 
funciona a Secretaria de Finanças, reuniu-se o Pregoeiro, constituído pela Portaria N° 011/2016, de 
25 de janeiro de 2016 do Sr. PREFEITO MUNICIPAL para realizar licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item para aquisição parcelada de Equipamentos/suprimentos 
de informática destinados a manutenção  das atividades administrativas das secretarias do mu-
nicípio. Aberta a reunião, o Pregoeiro constatou que no horário preestabelecido não apareceram 
empresas interessadas em participar do certame regido pelo edital do Pregão Presencial 007/2016. 
Não havendo interessados em participar da presente licitação, a mesma foi declarada DESERTA. 
A nova data da licitação será divulgada a todos no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial do 
Município. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CPL da Prefeitura Municipal de 
Pitimbu, localizada na Rua Padre José João, 31, Centro, Pitimbu/PB ou através do telefone (83) 
3299-1016, no horário de expediente das 08:00 às 14:00.

Pitimbu, PB, 11 de maio de 2016.
Rivisson Vinícios Menezes de Souza

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREGÃO PRESENCIAL 009/2016
O Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, nos termos da Lei 

10.520/2002 c/c Lei 8.666/93 e a LC 123/2006, torna público a quem possa interessar, que às nove 
horas do dia onze de maio do ano de 2016, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL, no local onde 
funciona a sala da COPELI, reuniu-se o Pregoeiro, constituído pela Portaria N° 01/2016, de 04 de 
janeiro de 2016 do Sr. PREFEITO MUNICIPAL para realizar licitação na modalidade pregão presencial 
do tipo menor preço por item para aquisição de Materiais elétricos destinados a Prefeitura Municipal 
de Mamanguape, foi declarada FRACASSADA, em razão da inabilitação de todas as licitantes, pois 
ambas não cumpriram os requisitos para credenciamento. A nova data da licitação será divulgada 
a todos no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial do Município. Maiores informações poderão 
ser obtidas na sede da CPL da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, nº 
10, Centro, Mamanguape - P, no horário de expediente das 08:00 às 12:00 Horas.

Mamanguape, PB, 11 de maio de 2016.
Milton de Alemida e Silva Júnior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público para conhecimento dos interessados, através 

de sua comissão de licitação, julgamento dos documentos de habilitação. Aempresa:AQ CONS-
TRUTORA LTDA, CNPJ 03.196.316/0001-99,apresentoutoda a documentação em conformidade 
com as exigências contidas no Edital da Tomada de Preços nº 00004/2016, pelo que, encontra-se 
Habilitada. Fica desde já marcado para o dia 25 de maio de 2016 às 11:00 horas, a abertura do 
envelope de proposta de preços.

Pedra Branca-PB, 11 de maio de 2016
BRAZ DE SOUZA LINS 

Presidente da CPL

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Luziane Moreira Duarte
CPF: 058.648.674-70
Título/Valor – CBI – R$ 4.273,05
Protestante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento 
Apresentante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento
Protocolo: 107162
Responsável: Tatiane Ferreira de Oliveira
CNPJ: 23.140.092/0001-00
Título/Valor – DMI – R$ 108,31
Protestante: Inacon Industria Nacional de Condutores
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 107149
Responsável: Adalberto Nogueira Pessoa
CPF: 071.873.784-91
Título/Valor – CDA – R$ 2.389,94
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-IRPF
Apresentante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-IR
Protocolo: 107173

Responsável: Lopes & Claudino Adv. Associados
CPF: 15.616.120/0001-95
Título/Valor – DM – R$ 300,00
Protestante: A União Superint de Imprensa
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 107190 Responsável: Tatiane 
Ferreira de Oliveira
CNPJ: 23.140.092/0001-00
Título/Valor – DMI – R$ 1.003,45
Protestante: Inacon Industria Nacional de Condutores
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 107150
Responsável: José Odilon de Sousa Abreu
CNPJ: 090.307.574-18
Título/Valor – CBI – R$ 3.316,09
Protestante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento
Apresentante: BV Financeira S/A Crédito, Financiament
Protocolo: 107163
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pagar 
ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, à 
Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 
serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 12 de maio de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2016 - SRP.

O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o conheci-
mento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos enve-
lopes de proposta de preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que determina 
a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e alterações 
e demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que a empresa MOACIR CARLOS DA 
SILVA JUNIOR 02584428407 – CNPJ: 18.401.924/0001-65, foi vencedor do Pregão presencial 
em referência, com o valor total estimado de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais).

Gurinhém, 12 de Maio de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00006/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00006/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de mão de obra na Re-
cuperação da cobertura metálica do ginásio de esportes “O Zenobão”, Bairro Primavera - Guarabira/
PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ADERALDO ANTONIO 
FILHO - R$ 14.840,00 – Quatorze Mil Oitocentos e Quarenta Reais.

Guarabira - PB, 09 de Maio de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE EDITAL – CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna ciente aos interessados, que será realizada, em sessão pública, chamamento 
de interessados PARA APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA 
COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 
NO MUNICÍPIO DE CONDADO/PB, a ser realizada no dia 31/05/2016, às 09:00h. Os interessados 
poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 09 de Maio de 2016
KALLIANY MICHELLE LEITE DOS SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00017/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material hospitalar e medicamentos injetá-
veis, com fornecimento parcelado, destinados às atividades da Secretaria de Saúde do município. 
Data e Local: 25 de Maio de 2016 às 08:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio 
Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 12 de Maio de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00018/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento de plantas ornamentais e outros para o 
ajardinamento de praças, parques, jardins e canteiros centrais de ruas e imóveis do município de 
Condado. Data e Local: 25 de Maio de 2016 às 11:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 12 de Maio de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00019/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material odontológico, com fornecimento 
parcelado, destinado a manutenção da Secretaria de Saúde do Município. Data e Local: 31 de 
Maio de 2016 às 08:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Cen-
tro - Condado - PB.

Condado - PB, 12 de Maio de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL 007/2016
O Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 

10.520/2002 c/c Lei 8.666/93 e a LC 123/2006, torna público a quem possa interessar, que às treze 
horas do dia seis de maio do ano de 2016, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL, no local onde 
funciona a Secretaria de Finanças, reuniu-se o Pregoeiro, constituído pela Portaria N° 011/2016, de 
25 de janeiro de 2016 do Sr. PREFEITO MUNICIPAL para realizar licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item para aquisição parcelada de Equipamentos/suprimentos 
de informática destinados a manutenção  das atividades administrativas das secretarias do mu-
nicípio. Aberta a reunião, o Pregoeiro constatou que no horário preestabelecido não apareceram 
empresas interessadas em participar do certame regido pelo edital do Pregão Presencial 007/2016. 
Não havendo interessados em participar da presente licitação, a mesma foi declarada DESERTA. 
A nova data da licitação será divulgada a todos no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial do 
Município. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CPL da Prefeitura Municipal de 
Pitimbu, localizada na Rua Padre José João, 31, Centro, Pitimbu/PB ou através do telefone (83) 
3299-1016, no horário de expediente das 08:00 às 14:00.

Pitimbu, PB, 11 de maio de 2016.
Rivisson Vinícios Menezes de Souza

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREGÃO PRESENCIAL 009/2016
O Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, nos termos da Lei 

10.520/2002 c/c Lei 8.666/93 e a LC 123/2006, torna público a quem possa interessar, que às nove 
horas do dia onze de maio do ano de 2016, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL, no local onde 
funciona a sala da COPELI, reuniu-se o Pregoeiro, constituído pela Portaria N° 01/2016, de 04 de 
janeiro de 2016 do Sr. PREFEITO MUNICIPAL para realizar licitação na modalidade pregão presencial 
do tipo menor preço por item para aquisição de Materiais elétricos destinados a Prefeitura Municipal 
de Mamanguape, foi declarada FRACASSADA, em razão da inabilitação de todas as licitantes, pois 
ambas não cumpriram os requisitos para credenciamento. A nova data da licitação será divulgada 
a todos no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial do Município. Maiores informações poderão 
ser obtidas na sede da CPL da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, nº 
10, Centro, Mamanguape - P, no horário de expediente das 08:00 às 12:00 Horas.

Mamanguape, PB, 11 de maio de 2016.
Milton de Alemida e Silva Júnior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
006/2016, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7.892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA/ CNPJ: 11.475.796/0001-55, no valor total de R$ 299.379,20 (Duzentos e noventa e nove 
mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos) pelas razões expostas no referido Laudo. 

GABPREF/ ITABAIANA - PB, 12 de Maio de 2016.
Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior

Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pela Pregoeira, quando do julgamento do PREGÃO PRESEN-

CIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 006/2016, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para a empresa: 
KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA/ CNPJ: 11.475.796/0001-55 no valor total 
de R$ 299.379,20 (Duzentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos).

GABPREF/ ITABAIANA - PB, 12 de Maio de 2016.
Fernando Rodrigues de Melo Filho

Pregoeiro

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

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2016.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guarabira / Fundo Municipal de Saúde, comunica aos 

interessados que o Pregão Presencial n.° 00054/2016, tendo como objeto: Aquisições parceladas 
de Oxigênios em cilindros de tamanhos diversos e de equipamento concentrador para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde. Fica adiada a sessão pública para o recebimento dos 
envelopes prevista para 12.05.2016 as 16h00min para o dia 30.05.2016 as 14h00min. A noda data 
da sessão para abertura da licitação será publicada posteriormente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Maiores informações: no horário das 14h00min as 
18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 11 de Maio de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 15h00min, do dia 30 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de transportes diversos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 12 de Maio de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 13 de maio de 2016

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

 TERMO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto 
n.º 7.892/2013 e demais normas inerentes a espécie, que a licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL – SRF Nº 007/2016 do Tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto aquisição de material 
médico hospitalar, destinado ao abastecimento das unidades de saúde, que ocorreria no prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Itabaiana, no dia 16 de Maio de 2016 as 13:00 horas,  OCORRERÁ no 
dia 23 de Maio de 2016 as 10:00 horas, tendo em vista o Feriado Nacional. Maiores informações 
na Rua Presidente João Pessoa, 422/430 – Centro – 58.360-000 - Itabaiana/PB, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Itabaiana, 12 de MAIO de 2016. 
MARIA JOSÉ DA SILVA LOPES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de mão de obra na Re-
cuperação da cobertura metálica do ginásio de esportes “O Zenobão”, Bairro Primavera - Guarabira/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00006/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: 13.00 - Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude – Dotação consignada no 
orçamento vigente 2016 – 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações. Prazo para Conclusão: Até 02 (dois) 
meses. VIGÊNCIA: Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARABIRA e ADERALDO ANTONIO FILHO - R$ 14.840,00 – Quatorze Mil Oitocentos e Quarenta 
Reais - CT Nº 00283/2016 – 09.05.2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00006/2016.

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de mão de obra na Recu-
peração da cobertura metálica do ginásio de esportes “O Zenobão”, Bairro Primavera - Guarabira/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Infra Estrutura.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 06/05/2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para Construção 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Uiraúna/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) 35342113.
Uirauna - PB, 12 de Maio de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 017/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, no dia 27 de Maio de 2016 as 09h30min, tendo 
como objetivo: Aquisição de 01 veículo 1.0, 0 km, destinados a disposição da secretaria municipal 
de saúde, com recurso do Ministério da Saúde, conforme Proposta nº 11238.753000/1140-01; A 
reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, 
Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep: 58.350.000. Informações telefone: (083)-3284-1081 
no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 10 de Maio de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2016

A Prefeitura Municipal de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de 
caminha empilhável infantil para as escolas de educação infantil do sistema municipal de ensino 
de Bayeux. Data: 25/05/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. 
Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horá-
rios das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte 
Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, 
Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 12 de maio de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016 - FASE DE LANCES VERBAIS
O Pregoeiro Oficial do Município convoca todas as empresas participantes do referido certame, 

e a quem interessar possa, para a sessão pública destinada a fase de lances verbais do Pregão 
Presencial nº 00020/2016, objetivando a aquisição de fardamento escolar - camisa em malha e short 
em helanca -, destinados a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer deste Município; que 
ocorrerá às 10:00 horas do dia 19 de maio de 2016, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé 
- PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB,12 de Maio de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 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 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 00.340/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.045/2016
DATA DE ABERTURA: 25/05/2016 – ÀS: 08:30hrs.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓ-

TESES E MATERIAIS ESPECIAIS.
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 629214. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.
com. Fonte de Recursos: SUS/ORDINÁRIO. 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 CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.02.003/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.02.003/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia  24 de maio de 
2016, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MELHOR OFERTA”, tendo como 
por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA OPERAR OS SERVIÇOS 
DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA 
DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAIBA, SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) 
MESES, conforme especificações do Edital.  O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 10 de maio de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.033/2015/SEMAS/PMCG. 
PARTES: SEMAS/PMCG E W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - MEOBJE-
TO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO 
DE GRUPO GERADOR MÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL.OBJETO DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 11/05/2016, ATÉ 
30 DE DEZEMBRO DE 2016.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:08 244 1019 2205. ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 029. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI 
Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E ALISSON ALMEIDA GOMES.DATA 
DE ASSINATURA: 11/05/2016 .

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: 
Execução dos serviços de Construção do Centro de Referência da Melhor Idade - Areial/PB; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONCRENOR 
CONSTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA - ME - R$ 130.646,72. Fica a partir desta data, convidado 
o representante legal e/ou procurador da empresa acima, para comparecer ao Gabinete do Prefeito, 
localizado no prédio sede desta Edilidade, no horário das 08:00 às 12:00 horas, num prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, objetivando a assinatura do contrato objeto desta licitação.

Areial - PB, 12 de Maio de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - 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 transportes escolar e diversos, destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 12 de Maio de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Nos termos do julgamento da licitação do Pregão Presencial Registro de Preço nº 004/2016, 
feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520/02 e de 
conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7.892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa MILTON VIEGAS ME, CNPJ: 24.279.655/0001-09, no valor 

total de R$ 228.358,00 (Duzentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais)
Do julgamento em favor da Empresa: KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

EPP, CNPJ: 11.475.796/0001-55, no valor total de R$ 49.112,00 (Quarenta e nove mil, cento e doze 
reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

São José dos Ramos - PB, 12 de Maio de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pela Pregoeira, quando do julgamento do Pregão Presencial 

Registro de Preço N.º 004/2016, ADJUDICAMOS a presente Licitação para a empresa: MILTON 
KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, CNPJ: 11.475.796/0001-55, no 
valor total de R$ 49.112,00 (Quarenta e nove mil, cento e doze reais).

São José dos Ramos - PB, 12 de Maio de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

NOTIFICAÇÃO 
A Superintendência de Transito e Transportes Públicos – STTP, com endereço a Rua Cazuza 

Barreto, 113, Estação Velha – Campina Grande, na condição de CONTRATANTE dessa Empresa, 
através do Pregão Presencial nº 005/2016, que gerou o contrato nº 00020/2016-CPL/STTP, com 
objeto “fornecimento de equipamentos de sinalização semafórica”,  vem por meio desta.

NOTIFICAR a empresa FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na Av. Quinto Centenário do Brasil, 1553-A, Parque Municipal, Três Corações-MG, do 
descumprimento da contratação celebrada entre as partes, em virtude de atraso na entrega dos 
produtos objeto do contrato, prejudicando a execução do projeto de sinalização viária e seu crono-
grama de execução. Tal fato acarreta nos termos do art. 87 e incisos da lei nº 8.666/93:

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alíneas “e” e “f”, da Lei nº 8.666/93, a 

partir da data de recebimento da presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para apresentação 
de justificativa de descumprimento, que, se inexistente tal justificativa, para o pagamento da multa 
acima expressa, conforme clausula décima primeira alínea “b” do contrato nº 00020/2016-CPL/STTP.
Campina Grande, 02 de maio de 2016.Felix Araujo Neto.Superintendente – STTP.

Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027171
Responsavel.: MERCADINHO DELTA
CPF/CNPJ: 041511364-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$193,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027052
Responsavel.: METALURGICA PORTAL IND E COM D
CPF/CNPJ: 001765336/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.288,42
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027630
Responsavel.: MISS CAROLLA COMERCIO DE 
CONFECCOES
CPF/CNPJ: 021053291/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$632,87
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026767
Responsavel.: OSIAS CAVALCANTE MEIRELES
CPF/CNPJ: 645874954-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.293,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027890
Responsavel.: P & A COM DE PROD OPTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009461243/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$970,12
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027455
Responsavel.: P & A COM DE PROD OPTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009461243/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$804,56
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027456
Responsavel.: PAULO GALDINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 763067554-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.508,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027664
Responsavel.: PLANC TARSILA DO AMARAL EMP. 
IMOBIL
CPF/CNPJ: 018805363/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.329,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027068
Responsavel.: RAIMUNDO DE FREITAS ME
CPF/CNPJ: 012287015/0001-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$375,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027169
Responsavel.: RANILSON LASARO DA SILVA
CPF/CNPJ: 010312814-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$568,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027007
Responsavel.: ROSEMERE SUASSUNA SALDANHA
CPF/CNPJ: 250855224-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027001
Responsavel.: VALDIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 016774752/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$773,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027021
Responsavel.: VALDIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 016774752/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$386,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027172
Responsavel.: VANEIDE CHAVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ: 623830602-59
Titulo: DUP PRES SER IN  R$155,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026622
Responsavel.: WLS NETTO ALIMENTOS DO BRASIL 
EIREL
CPF/CNPJ: 016837550/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026580

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,  13/05/2016
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.: ANDRE DIAS LOPES CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 046501954-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 60,86
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026783
Responsavel.: ANDRE SANTANA CAMPOS
CPF/CNPJ: 508904765-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.537,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027891
Responsavel.: BRASTEX SA
CPF/CNPJ: 009258807/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.337,90
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027010
Responsavel.: CICERO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 786142797-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.468,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027710
Responsavel.: CORPEL COM DE PCS E BICICLETAS
CPF/CNPJ: 010175687/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$222,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027529
Responsavel.: ERICK CALDAS CAVALCANTI
CPF/CNPJ: 676842034-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027339
Responsavel.: FAAL DIST AUTOMOTIVA LTDA
CPF/CNPJ: 010335184/0002-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$180,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027383
Responsavel.: JOSE EDSON DE SOUZA TAVARES
CPF/CNPJ: 198383284-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.460,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027756
Responsavel.: JOSENILDO BATISTA
CPF/CNPJ: 826848634-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.475,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027738
Responsavel.: LUIZ ANDRE DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ: 012455594-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$124,52
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026859
Responsavel.: MANAIRA CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ: 000171426/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.658,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027121
Responsavel.: MARCO ANTONIO DE JESUS MARQUES
CPF/CNPJ: 034870779-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$115,13
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027515
Responsavel.: MARCONI SOARES MARINHO
CPF/CNPJ: 839856464-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.752,70
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027733
Responsavel.: MARIA DA PENHA VICENTE DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 406113038-25
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.182,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027818
Responsavel.: MARIA ELINETE NUNES DE MAS-
CENA SILV
CPF/CNPJ: 019283918/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.869,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026916
Responsavel.: MELIZANDRO CORDEIRO TRAJANO
CPF/CNPJ: 996176334-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$380,00

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 243/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
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 órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 25/05/2016, às 13h para:

Contratação de Empresa para Prestação  de Serviços Continuados de Conservação, Higienização 
e Limpeza, destinado a  Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência- SEE/
FUNAD, conforme Anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº 15-01228-9                                                       
                                                  João Pessoa, 12 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 N081/2016
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 30/05/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de dedetização, destinado a Secretaria de 
Estado da Administração Penitenciaria - SEAP, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00345-9
João Pessoa, 12 de maio de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N065/2016
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 30/05/2016 às 13h e 30mim para:

Aquisição de gêneros alimentícios, destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, 
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 - 16-00356-6
João Pessoa, 12 de maio de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

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

Registro na CGE Nº 16-00359-1
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através da Pregoeira, designado pela 

Decisão PRE Nº 007/2016, torna público que no dia 24 de maio de 2016, às 09:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 033/2016. Objeto: 
Contratação de serviços de recuperação de 01 (uma) bomba centrífuga de eixo horizontal, tipo 
bipartida, fabricação Worthington, modelo 24 LN 42, pertencente a posição 05 da estação elevatória 
de água bruta – EEAB, captação Gramame, integrante do sistema de abastecimento de água da 
grande João Pessoa, no Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da 
CAGEPA, localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1292 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá 
ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 12 de maio de 2016.
Silonez Almeida Carvalho Mendes

Pregoeira

Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas – EMPASA
Vinculada a SEDAP

DECLARAÇÃO Nº. 127/2016
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. 127/2016 em João Pessoa, 29 de Abril de 2016, declarando que de 
acordo com a Norma Administrativa NA – 125  - COPAM/ SUDEMA, a EMPASA está DISPENSADA 
do Licenciamento Ambiental para implantação de um Galpão para comercialização de Agricultura 
Familiar, na Avenida Ranieri Mazilli, s/n – Cristo Redentor, no município de João Pessoa – PB.

Processo Nº. 2-16-002540.
JOSÉ TAVARES SOBRINHO

Diretor Presidente.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 10/2016

REGISTRO Nº 16-00357-5
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA NA 

SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA A UNIÃO, EM JOÃO PESSOA/PB. Regime de 
Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua 
Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: 
cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 01 de junho de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 12 de maio de 2016.
JOSÉ LUSMÁ FELIPE DOS SANTOS

PRESIDENTE DO CERTAME
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

11 - Centro - Santa Terezinha - PB, às 08:30 horas do dia 31 de maio de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços para elaboração de Folha de Pagamento, GFIP, RAIS, DIRF, 
e digitação de documentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no 
horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha - PB, 12 de maio de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José 

Nunes, 11 - Centro - Santa Terezinha - PB, às 09:30 horas do dia 31 de maio de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de serviços de assessoria de coordenação no 
programa PSE (programa saúde na escola) no Município de Santa Terezinha/PB.. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário 
das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha - PB,12 de maio de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José 

Nunes, 11 - Centro - Santa Terezinha - PB, às 10:30 horas do dia 31 de maio de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Software de administração pública (portal da 
transparência, contra-cheque online  digitalização, e licitação), para o Município de Santa Terezinha/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. 
Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha - PB, 12 de maio de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José 

Nunes, 11 - Centro - Santa Terezinha - PB, às 11:00 horas do dia 31 de maio de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de aparelhos de ar condicionados, peças e serviços 
de manutenção de equipamentos já existentes no município de Santa Terezinha-PB e Fundos Municipais 
de Saúde e Assistência Social.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Santa Terezinha - PB, 12 de maio de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Nunes, 

11 - Centro - Santa Terezinha - PB, às 14:30 horas do dia 31 de maio de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material odontológico e instrumental para as unidades 
de saúde do Município de Santa Terezinha/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha - PB, 12 de maio de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José 

Nunes, 11 - Centro - Santa Terezinha - PB, às 07:00 horas do dia 25 de Maio de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de equipamentos e estrutura para realização do 
tradicional São João São do município de Santa Terezinha/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha - PB, 12 de Maio de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
AVISO DE DECISÃO SOBRE RECURSO DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO N º. 00002/2016.
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Terezinha, Estado da Paraíba, torna público 

para conhecimento dos interessados, que após analise do recurso interposto pela empresa LIMPA JÁ LTDA 
- ME - LIMPA JÁ o mesmo fora considerado tempestivo, e, no mérito negado provimento, conforme consta 
das decisões proferida por esta comissão e pela autoridade superior estando os autos à disposição dos 
interessados na sala da comissão de licitação no município de Santa Terezinha/PB, no horário das 08:00 
às 12:00 horas de segunda à sexta-feira. 

Publique-se e registre-se.
Santa Terezinha/PB, 18 de abril de 2016.

João Paulo Ferreira de Lima
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA – PB
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016
A Prefeitura Municipal de Serra Branca – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que considerando a necessidade de alteração do edital, a sessão de abertura dos 
envelopes do PREGÃO PRESENCIAL nº. 007/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o Registro de Preços 
para Eventual Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, foi REMARCADA para o dia 20/05/2016 às 
09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor 
de Licitações da Prefeitura de Serra Branca, à Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra 
Branca - PB. Maiores informações através do telefone (83) 3354-1225, no horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 12 de maio de 2016.
Jocimar Farias de Arruda – Pregoeiro

 
 ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gonçalo 

José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 27 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS A 
ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 12 de Maio de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Sargento 

Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Maio de 2016, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada em locação de 
serviços de sistema de sonorização, Iluminação, Palcos, Geradores de energia 180 kva, Banheiros Químicos, 
para as tradicionais festas juninas denominadas São João e São Pedro/2016 no Município de Água Branca/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal nº 01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.br/
principal/?pg=licitacoes

Água Branca - PB, 11 de Maio de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Sargento 

Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos Injetáveis e Material 
Hospitalar de uso interno no Hospital e nas Unidades Básica de Saúde deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.br/
principal/?pg=licitacoes

Água Branca - PB, 11 de Maio de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

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

426 - Centro - Manaíra - PB, às 09:00 horas do dia 14 de junho de 2016, licitação modalidade Tomada de 
Preços, do tipo técnica e preço, para: Contratação de empresa especializada para organização e realização 
de concurso público para provimento de cargos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Manaíra - 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.

Manaíra - PB, 12 de Maio de 2016
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00030/2016, para o dia 24 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, 12 de Maio de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INS-
TALAÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA HELENA.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016.
DOTAÇÃO: 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 MA-

NUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 001 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 
12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2036 MANUTENÇÃO 
FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO 
FUNDAMENTAL 12 361 0050 2038 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 2039 MANUT. DO 
ENSINO FUNDAMENTAL - QSE 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00033/3201 - 12.05.16 - JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO 01208423436 - R$ 47.389,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO 

EDUCACIONAL MUNICIPAL, BEM COMO A MANUTENÇÃO E SUPORTE E CAPACITAÇÃO, COM O OB-
JETIVO DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ESCOLAS 
DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2016.
DOTAÇÃO: 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 MA-

NUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 001 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 
12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2036 MANUTENÇÃO 
FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO 
FUNDAMENTAL 12 361 0050 2038 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 2039 MANUT. DO 
ENSINO FUNDAMENTAL - QSE 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00034/2016 - 12.05.16 - REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-

-ME - ME - R$ 31.430,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.010/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.010/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-

ÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos interessados que realizará às 
08:00 horas do dia 01 de junho de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA.  Informações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 12 de maio de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.011/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-

ÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos interessados que realizará às 
10:00 horas do dia 01 de junho de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CEAI JOÃO PEREIRA DE ASSIS, NO 
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Informações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. 
João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 12 de maio de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.012/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos interessados que 
realizará às 08:00 horas do dia 02 de junho de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A IMPLATAÇÃO DA 
CRECHE TIPO B NO SERROTÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Infor-
mações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 12 de maio de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.013/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.013/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-

ÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos interessados que realizará às 
10:00 horas do dia 02 de junho de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELPÍDIO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO 
DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Informações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, 
Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 12 de maio de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.015/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.015/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-

ÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos interessados que realizará às 
10:00 horas do dia 03 de junho de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONARDO VITORINO, 
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Informações e obtenção do EDITAL à Rua 
Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 12 de maio de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.016/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.016/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-

ÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos interessados que realizará às 
08:00 horas do dia 06 de junho de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RECUPERAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ DA MATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA.  Informações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 12 de maio de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.017/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos interessados que 
realizará às 08:00 horas do dia 07 de junho de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE CATINGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA.  Informações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 12 de maio de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.018/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.018/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos interessados que 
realizará às 08:00 horas do dia 08 de junho de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE BAIRRO NOVO CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Informações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro 
São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 12 de maio de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.019/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.019/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos interessados que 
realizará às 08:00 horas do dia 09 de junho de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE BAIRRO JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Informações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro 
São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 12 de maio de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.014/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.014/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos interessados que 
realizará às 08:00 horas do dia 03 de junho de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE 
ANTONINO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Informações e obtenção do 
EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 12 de maio de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2.14.004/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 15 de 
junho de 2016, licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob Nº 2.14.004/2016, tipo MENOR PREÇO, em 
Regime de Empreitada por Preço Unitário, tendo como OBJETO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS: ESTAÇÃO VELHA, PRESIDENTE MEDICI, JOSÉ PINHEIRO, JARDIM 
TAVARES, SANTA TEREZINHA, ROSA MISTICA, NOVA BRASILIA, MONTE CASTELO, BELO MONTE, 
JARDIM BORBOREMA, MALVINAS, SANTA CRUZ, JARDIM PALISTANO, QUARENTA, JEREMIAS, ARAXÁ, 
CATOLÉ, ITARERÉ, CONJUNTO DOS JORNALISTAS, NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, NOVO CRUZEIRO, 
CONJUNTO ÁLVARO GAUDÊNCIO, CATINGUEIRA, JARDIM EUROPA, CRUZEIRO, VELAME, CONJUNTO 
CINZA, SANTA ROSA, MONTE SANTO, E IRMÃO ALEXANDRINO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA. O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João 
Moura, 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 12 de maio de 2016.
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 16 de junho de 2016, 
licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob   Nº 2.08.003/2016, tipo MENOR PREÇO, tendo como OB-
JETO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: BODOCONGÓ, MALVINAS, ALTO 
BRANCO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, CENTRO, ESTAÇÃO VELHA, LIBERDADE, SANTA ROSA, 
TRÊS IRMÃS, MONTE CASTELO, NOVO BODOCONGÓ, NAÇÕES, CIDADES/ACÁCIO FIGUEIREDO, 
PRESIDENTE MÉDICI E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O 
Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, 528, Bairro São 
José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 12 de maio de 2016.
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPU-
TADORES PERTENCENTES AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO 
01208423436 - R$ 47.389,00.

Santa Helena - PB, 12 de Maio de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL, BEM COMO A 
MANUTENÇÃO E SUPORTE E CAPACITAÇÃO, COM O OBJETIVO DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: REDE NET COMERCIO, SERVICOS 
DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME - ME - R$ 31.430,00.

Santa Helena - PB, 12 de Maio de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de agência(s) de publicidade.
LICITANTE INABILITADO:
- MIX COM Agência de Propaganda e Publicidade Ltda. por não atendimento dos itens 2.3 do Anexo 5 

c/c o item 9.17 do edital.  Concedo prazo de oito dias para apresentação de nova documentação, fazendo 
uso do que prevê o §3º, do art. 48, da Lei 8666/93. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes contendo a nova docu-
mentação de habilitação será realizada no dia 25/05/2016, às 10:00 horas, no mesmo local das primeiras 
reuniões. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383. Email: cplcajazeiras@gmail.com.
Cajazeiras - PB, 12 de Maio de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de agência(s) de publicidade.
LICITANTE INABILITADO:
- MIX COM Agência de Propaganda e Publicidade Ltda. por não atendimento dos itens 2.3 do Anexo 5 

c/c o item 9.17 do edital.  Concedo prazo de oito dias para apresentação de nova documentação, fazendo 
uso do que prevê o §3º, do art. 48, da Lei 8666/93. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes contendo a nova docu-
mentação de habilitação será realizada no dia 25/05/2016, às 10:00 horas, no mesmo local das primeiras 
reuniões. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383. Email: cplcajazeiras@gmail.com.
Cajazeiras - PB, 12 de Maio de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei 

Damião de Bozzano, 007 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRENVENTIVA E CORETIVA NOS EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 32941112.

Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 12 de Maio de 2016
TARCISIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

Maria Glória Azevedo Ferreira, CPF nº 033.825.104-99, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença Prévia e a Licença de Instalação para 
Regularização de Imóvel Comercial, situado à Rua José Rubenildo da Silva, 146 – Renascer, CEP: 58310-
000, Cabedelo/PB.

ANA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA – CNPJ/CPF Nº 20.714.047/0001-24 Torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1103/2016 
em João Pessoa, 6 de maio de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO DE 01 PRÉDIO 
COMERCIAL, (TERREO MAIS 02 PAVIMENTOS) NUMA ÁREA DE 1.405,0 M² E SISTEMA DE ESGOTA-
MENTO SANITÁRIO INTERLIGADO AO SISTEMA DE ESGOTO DA CAGEPA Na(o) -  AV. DOM PEDRO I, 
QD 038, LT 0055 – TAMBIA Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-002338/TEC/LI-4777.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Instalação N° 4068/2014/PROC. N° 14-004825 –Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário  = IT:5.936.949,70 = AC:10.663,3m² = NE:12 = L/ATV: EM TODA CIDADE (ZONA URBANA) - Mu-
nicípio – CABACEIRAS - UF: PB: Processo: 2016-002953/TEC/LI-4823.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Instalação N° 4112/2014/PROC. N° 14-004815 –Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário  = IT:10.258.380,46 = AC:15.657,27m² = NE:15 = L/ATV: EM TODA CIDADE (ZONA URBANA) - 
Município – BELÉM DO BREJO DO CRUZ - UF: PB: Processo: 2016-002955/TEC/LI-4824.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Instalação N° 4067/2014/PROC. N° 14-004833 –Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário  = IT:6.522.945,30 = AC: 10.286,41 m² = NE:12 = L/ATV: EM TODA CIDADE - Município – CARAÚ-
BAS - UF: PB: Processo: 2016-002980/TEC/LI-4826.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Instalação N° 3950/2014/PROC. N° 14-004844 –Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário  = IT:13.783.873,89 = AC: 33.244,92 m² = NE:22 = L/ATV: EM TODA CIDADE - Município – CO-
REMAS - UF: PB: Processo: 2016-002981/TEC/LI-4827.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Instalação N° 4037/2014/PROC. N° 14-004829 –Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário  = IT:3.754.593,11 = AC: 6.321,16 m² = NE:10 = L/ATV: EM TODA CIDADE - Município – COXIXOLA 
- UF: PB: Processo: 2016-002982/TEC/LI-4828.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Instalação N° 4066/2014/PROC. N° 14-004826 –Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário  = IT:7.384.998,50 = AC: 12.438,81 m² = NE:15 = L/ATV: EM TODA CIDADE - Município – COXI-
XOLA - UF: PB: Processo: 2016-002985/TEC/LI-4829.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Instalação N° 4115/2014/PROC. N° 14-005266 –Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário  = IT:15.920.820,11 = AC: 26.254,29 m² = NE:20 = L/ATV: EM TODA CIDADE - Município – SERRA 
BRANCA - UF: PB: Processo: 2016-002996/TEC/LI-4834.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Instalação N° 4113/2014/PROC. N° 14-005120 –Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário  = IT:6.772.357,67 = AC: 14.861,03 m² = NE:15 = L/ATV: EM TODA CIDADE - Município – SÃO 
JOSÉ DE  PIRANHAS - UF: PB: Processo: 2016-002999/TEC/LI-4835.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Instalação N° 4114/2014/PROC. N° 14-005125 –Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário  = IT:3.964.163,12 = AC: 8.582,69 m² = NE:10 = L/ATV: EM TODA CIDADE - Município – SÃO 
JOSÉ DOS CORDEIROS - UF: PB: Processo: 2016-003000/TEC/LI-4836.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença de Instalação N° 4116/2014/PROC. N° 14-005269 –Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário  = IT:13.341.310,54 = AC: 25.479,53 m² = NE:20 = L/ATV: EM TODA CIDADE - Município – TAPE-
ROÁ - UF: PB: Processo: 2016-003001/TEC/LI-4837.

COMUNICADO
O Sr. ROBSON SOBREIRA ALEXANDRE, Brasileiro, casado, vigilante e sua esposa EDITE BEZERRA 
FERREIRA ALEXANDRE, Brasileira, casada, do lar residente e domiciliado na Rua 05 de agosto n 133, 
Bairro Belo Horizonte, Patos/PB, vem comunicar que pretendem usucapir o imóvel localizado na Rua 05 de 
agosto nº 133 Bairro Belo Horizonte, Patos/PB. Aonde encontra-se exarado no Cartório Imobiliário Carlos 
Trigueiro, nesta Comarca através de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a Licença Operação. Para a atividade de: Operação da RODOVIA DA REINTEGRAÇÃO PB-228: 
ASSUNÇÃO, SALGADINHO, AREIA DE BARAÚNAS, PASSAGEM, QUEIXADA, BR-230 E PB-252: ENT.
PB-228 CACIMBA DE AREIA– PB.Município: - UF: PB. Processo: 2015-007015/TEC/LO-1001.

KN TRANSPORTES LTDA-ME – CNPJ/CPF Nº 14.308.828/0001-16 Torna público que a SUDEMA -  Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para Pesquisa nº 1112/2016 
em João Pessoa, 10 de maio de 2016 – Prazo: 337 dias. Para a atividade de: Lavra de areia de forma 
mecanizada em terra firme, numa área total de 450,46ha, onde a área de lavra é de 9,15ha, referente ao 
processo DNPM nº 846.191/2012.  Na(o) -  FAZENDA TRÊS CORAÇÕES, S/N Município:  ALHANDRA – UF: 
PB. Processo: 2016-002496/TEC/LOP-0306.

SUPERMERCADO LATORRE LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.272.461/0001-37 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 832/2016 em João 
Pessoa, 12 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comercio varejista de Estivas e Cereais 
- Supermercado Na(o) -  AV. BARÃO DE MAMANGUAPE, Nº 602, 610 E 594 – TORRE  Município:  JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-001418/TEC/LO-1736.

BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 06.860.094/0001-55 Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Alteração nº 1035/2016 
em João Pessoa, 2 de maio de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação do piso da ilha 
de abastecimento em concreto com drenagem pluvial direcionada para caixa separadora de água e óleo, 
desativação dos tanques subterrâneos de armazenamento de combustíveis Na(o) – AV. PRIMEIRO DE 
MAIO, 459, JAGUARIBE.  Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-002330/TEC/LA-0611.

BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 06.860.094/0001-55 Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1036/2016 
em João Pessoa, 2 de maio de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Comercio de combustíveis: 
gasolina, álcool e óleo diesel; loja de conveniência. Na(o) – AV. PRIMEIRO DE MAIO Nº 459 – JAGUARIBE  
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2014-001356/TEC/LO-7134.

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO PENTECOSTAL CIDADE SUL II – CNPJ Nº 22.161.623/0001-
89, torna público que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para Organi-
zação Religiosa situado na Rua Das Colinas (Loteamento Cidade Sul II) QD. 176 LT. 391 – João Pessoa – PB.

GG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – CNPJ 07.613.248/0001-77. Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração n°. 962/2016 em João Pessoa, 26 de Abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Indústria 
e Comércio de Produtos Alimentícios - Zeny Doces e Salgados. Na Rua José Cesar de Carvalho, S/N, LT 
337, QD 204 – MANGABEIRA. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB.
Processo: 2016-002150/TEC/LO-1923.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/
CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Licença Prévia para a atividade de: Construção da Escola Técnica Estadual no município 
de Sousa/PB.  Processo nº 2016-003008/TEC/LP-2712.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/
CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Licença Prévia para a atividade de: Construção da Escola Técnica Estadual no município 
de Itaporanga/PB.  Processo nº 2016-003009/TEC/LP-2713.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/
CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Licença Prévia para a atividade de: Construção da Escola Técnica Estadual no município 
de Serra Branca/PB.  Processo nº 2016-003010/TEC/LP-2714.
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