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l TJ condena 58 agentes públicos por improbidade administrativa. Página 3

l Bebês com microcefalia fazem exames em Campina Grande. Página 6

l Estado estimula hábito de leitura com Bibliotecas Rurais. Página 13

l Ministério libera R$ 892 mil para serviços de nefrologia na PB. Página 14
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Evento vai acontecer 
hoje, das 8h30 às 10h, na 
Cultura Inglesa de Manaíra, 
na capital.  PÁGINA 21

Escritor inglês 
lança livro sobre a 
ferrovia no Brasil

William Edmundson (D) 
é também pesquisador

Projeto eleva produção de leite

novo ministro admite
aumento de impostos

Com incorporação de planejamento, gestão e novas tecnologias, o Sertão Empreendedor do Sebrae Paraíba conseguiu, 
em apenas um ano, reduzir os custos e elevar em 20% a produção dos 142 bovinocultores ligados ao projeto.  PÁGINA 15

Conscientização

Turismo

 PÁGINA 24

 PÁGINA 14

Engenho é opção para 
visitantes em Areia

Racismo e violência 
em debate na capital
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Emissão de documentos de 
forma gratuita aconteceu nesta 
semana nos municípios de Ibiara, 
diamante e boa Ventura.  PÁGINA 7

Empresas não ofereciam segu-
rança necessária. a operação autuou, 
ainda, 12 postos de gasolina em 
João Pessoa e Campina.  PÁGINA 5

Programa beneficia 
população de cidades 
do interior da Paraíba

ANP interdita oito
pontos de revenda
de gás de cozinha

FOTO: Secom-PB
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Aos 99 anos, Juarez Vieira tirou pela 
primeira vez seus documentos

Balanço da operação foi divulgado
em coletiva de imprensa no MPPB

Cidadania Segurança

Vôlei Sub-19 é 
atração em JP

João Pessoa sedia 
até amanhã o Circuito 
banco do brasil sub-
19 de Vôlei de Praia.  
PÁGINA 20

O novo ministro da Fazenda do governo interino de Michel Temer, Henrique Meirelles, disse ontem que manterá no Congresso 
a proposta da CPMF, antes descartada por colaboradores do PMDB, e poderá elevar impostos de forma temporária.  PÁGINA 10

FOTO: Ernane Gomes
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VELHA FóRMuLA

Na primeira
entrevista como
ministro, Meirelles
não anunciou
medidas concretas, 
como esperava o
mercado financeiro
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É preciso que se dê um tempo ao presi-
dente em exercício, Michel Temer, para que 
do seu governo se possa tirar alguma conclu-
são. É necessário que ele ao menos comece a 
implantar a sua política de enfrentamento 
da crise econômica para que se possa fazer 
algum juízo de valor sobre as possíveis ações 
que adotará em busca do equilíbrio fiscal. 
Ainda assim, contando ele com o benepláci-
to do tempo, algumas outras constatações já 
podem ser feitas, a começar pela formação do 
seu ministério.

Nem ao constitucionalista Michel Temer 
nem a qualquer de seus assessores – e já são 
tantos – ocorreu que, nos tempos atuais, a 
presença das mulheres nas equipes de gover-
no é um imperativo a que nenhum governan-
te deve se furtar. Repleto de homens, o novo 
ministério demonstra, já no seu nascedouro, 
uma inconcebível discriminação. As mulheres 
são maioria na população brasileira e também 
no eleitorado. Mas nem é isto o que importa 
tanto. Elas são, sim, indispensáveis na forma-
ção dos governos porque é com a sua partici-
pação que se pode garantir o mínimo de di-
versidade.

A equipe do novo governo tem uma cara 
velha e, registre-se, não quer isto guardar re-
lação com a idade de seus integrantes. Tem 
mais a ver com o conjunto de ideias que de-
fendem, aliás, em quase tudo semelhantes aos 
conceitos de mundo externados pelo presi-
dente em exercício. Nada há de errado em que 
tenha escolhido como lema o dístico “Ordem 
e Progresso”. Afinal, está lá inscrito no nosso 
Pavilhão Nacional este princípio positivista 
de Augusto Comte. Mas esta ênfase, agora re-

novada, lembra em muito as palavras de co-
mando tão insistentemente utilizadas duran-
te o regime militar. 

Ainda em relação à diversidade social, há 
de se ressaltar que o novo ministério não abri-
ga um só negro. É quase inacreditável que o 
presidente em exercício, não tendo encontra-
do uma só mulher capaz de compor sua equi-
pe, igualmente não tenha identificado um ne-
gro ou uma negra em condições de contribuir 
para o seu autodenominado “governo de sal-
vação nacional”. Tal circunstância não é, por 
si só, suficiente para detectar preconceitos. 
Muito provavelmente não é isto. Parece bem 
mais que as reações do novo chefe do Execu-
tivo estão mesmo é apegadas ao Brasil antigo, 
onde pontificavam os doutores e os bacharéis 
– todos homens...e brancos.

Se é pretensão do presidente Temer, como 
ele mesmo tem repetido, promover a união 
nacional num projeto de reconstrução que a 
todos deve envolver, é impossível não admitir 
que está faltando representatividade no seu 
ministério. Desde que o anúncio da equipe foi 
feito, na tarde de anteontem, as redes sociais 
não param de criticar. E com razão. Trata-se, 
no mínimo, de uma “mancada” que um polí-
tico tão experiente (e constitucionalista tão 
referenciado) jamais poderia cometer. A me-
nos que ele, intimamente, ache que o Brasil é 
assim mesmo: dos homens e dos brancos. As 
mulheres, os negros e outras minorias devem 
servir apenas de figurantes. Torçamos para 
que tudo tenha sido tão somente um equívoco 
provocado pela pressa e pela tensão do mo-
mento. Os próximos meses haverão de deixar 
isto esclarecido. 

Editorial

 Crônica

Ministério sem diversidade
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 Problema de classe
Dá pra ver que o problema não é moral, de limpeza aos moldes do 
lava-jato. Até por que ninguém sabe o que ainda vem à tona.”

 

Sempre indagado em entre-
vistas se sua pré-candidatura 
é “pra valer”, Wilson Filho 
(PTB) apresentará na terça-
-feira a equipe que vai ela-
borar seu plano de governo. 
Aquela pergunta recorrente é 
por conta da proximidade que 
a cúpula da legenda tem com 
Diogo Tavares e Expedito Lei-
te, integrados à administra-
ção Cartaxo, como secretário 
de Comunicação e adjunto da 
Seinfra, respectivamente.

“Se você tirar o que Dilma 
fez, não sobra quase nada 
pra Cartaxo”. Do pré-can-
didato a prefeito de João 
Pessoa, Charliton Machado 
(PT), ontem, numa emissora 
da capital, afirmando que 
as obras mais significativas 
são oriundas do Governo Fe-
deral. E completou: o prefei-
to faz apenas “maquiagem, 
inaugurando praça com dois 
bancos e ar-condicionado 
em escola”.

Pernambuco é o Estado do Nordeste mais aqui-
nhoado no ministério do Governo Temer. Eis uma 
particularidade do colegiado: quatro ministros 
são oriundos do nosso vizinho, e em pastas im-
portantes como Educação (Mendonça Filho, do 
DEM), Defesa (Raul Jungmann, do PPS), Cidades 
(Bruno Araújo, do PSDB), e Minas e Energia (Fer-
nando Coelho, do PSB).    

BEM PERNAMBUCANO

TEMER EM 20 MILhõES DE OUTDOORS

A MARCA DILMA

UNInforme

SEM JUDICIALIzAÇÃO

NO TEMPO CERTO

INVESTIGADOS NO STF E BLINDADOS NO GOVERNO

“Teremos a instância máxima do 
STF para dirimir as dúvidas e pacifi-
car o contraditório”. Do senador Rai-
mundo Lira, presidente da Comissão 
Especial do Impeachment, ao consi-
derar que não haverá judicialização 
após o fim do processo, devido à 
participação direta do presidente 
da Corte, Ricardo Lewandowski, na 
comissão processante.

Nem muito nem tão pouco. 
O senador Raimundo Lira, 
presidente da comissão do 
impeachment, disse ontem 
que “180 dias é um tempo 
muito longo” para concluir 
o rito do processo. Porém, 
afirmou que não pode ser 
em tempo muito curto, “para 
não prejudicar o amplo direi-
to da presidente”. O tempo 
que durou a cassação de 
Collor, em 1992, dois meses, 
acha que é exíguo demais.  

Não sei se por orientação de Gaudêncio Torquato, amigo e consultor político de todas as horas – ou 
da equipe de marketing do PMDB – mas o fato é que Michel Temer tenta imprimir uma marca, um con-
ceito ao seu governo. Ontem, voltou a dizer que “não vamos falar em crise, vamos trabalhar. Nosso 
lema é ordem e progresso”. Sugeriu que poderia espalhar o conceito em 20 milhões de outdoor pelo 
país. Mal entrou e já pensa em gastar dinheiro público em coisas de somenos. 

Logo que assumiu as rédeas do 
governo, Michel Temer declarou 
que a Operação Lava Jato não 
seria desestabilizada. Ao con-
trário. O presidente interino 
garantiu que, intocável, a ope-
ração continuará tocando suas 
investigações, doa a quem doer: 
“A Lava Jato se transformou em 
uma referência e tem que ser 
mantida contra qualquer tenta-
tiva de enfraquecê-la”, disse. Porém, esta declaração perdeu força quando do anúncio do quadro de 
ministros, por uma razão indiscutível: dos 23 titulares, três deles são formalmente investigados no 
Supremo Tribunal Federal (STF), por força da atuação da Operação Lava Jato, todos do PMDB. Geddel 
Vieira Lima, ministro-chefe da Secretaria de Governo, é suspeito de receber propina da empreiteira 
OAS, mesma acusação porque é investigado o ministro do Turismo, Henrique Alves. Por sua vez, Ro-
mero Jucá (foto), do Planejamento, é investigado no STF por formação de quadrilha e recebimento 
de suborno.  Na lista de “suspeitos” – mas que não foram denunciados ao STF – estão outros seis 
ministros, citados em delações premiadas à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal: Mendon-
ça Filho (Educação), Bruno Araújo (Cidades), Eliseu Padilha (Casa Civil), Raúl Jungmann (Defesa), 
Ricardo Barros (Saúde) e José Serra (Relações Exteriores). O fato é que, agora, todos ganharam 
fórum privilegiado, já que são ministros de Estado. Blindagem melhor não há, em tais casos.
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VAI TER PLANO  

Ricco Farias
papiroeletronico@gmail.com

Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

Lobão levando D. Dilma à forca! 
Como pode? Aguinaldo Ribeiro!? Bom, 
esse tem antecedentes conservadores, 
para não dizer reacionários que é pala-
vra fora de moda. 

Passado o espanto, lembrei-me de 
Nêumanne Pinto, chamado a apresen-
tar aos convidados da desembargado-
ra Fátima Bezerra Cavalcanti o perfil 
do peemedebista José Maranhão, que 
há dez anos escrevi, em parceria com 
Ângela Bezerra de Castro. Maranhão, 
fundador da sigla, em sua fidelidade ao 
nacionalismo do “petróleo é nosso” ou 
aos ideais de soberania nacional cassa-
dos em tempos liberais por Fernando 
Henrique e o nosso Mailson da Nóbrega.

Coerência é coisa de imbecil, gra-
cejou Nêumanne copiando Assis Cha-
teaubriand e matando a baratinha que 
pacientemente havíamos treinado para 
sustentar o enredo principal do perfil 
biográfico. Nêumanne se disse também 
coerente para não deixar Maranhão 
contrafeito.

Caráter ou coerência não rima, 
pois, com política. É coisa de anódi-
no, de homem comum, sem grandes 
ambições. “Lutou, quis subir, perdeu 
o caráter”, segundo Gilberto Amado, 
escritor que devia ser reeditado. 

A pouca vergonha ficou mais 
afrontosa quando a TV, ao final de 
tudo, fez uma retrospectiva de Dilma 
e do seu governo. As mãos que lhe ba-
tiam palmas não eram outras, mas as 
mesmas que lhe bateram duro nesta 
quarta-feira. 

E esse Delcídio Amaral, Silvério dos 
Reis moderno  com cabeleira de José 
Bonifácio?! 

Aécio Neves, Jereissati, Caiado, mais 
raivosos que estivessem, estariam no 
seu papel. Oposição é pra isso mesmo, 
não é de hoje. Em 1950, uma das vozes 
mais ouvidas da política de então, o 
jornalista Carlos Lacerda, saía-se com 
esta, diante da perspectiva de vitória 
nas urnas de Getúlio: “O Senhor Getúlio 
Vargas, senador, não deve ser candidato 
à presidência. Candidato, não deve ser 
eleito. Eleito, não deve tomar posse. Em-
possado, devemos recorrer à revolução 
para impedi-lo  de governar”. A revolu-
ção tardou mas se confirmou em 64. 

Ao ser eleito, outro tarado do rea-
cionarismo inteligente, o paulistano 
Paulo Duarte, não expeliu ódio menos 
cáustico em sua antiga revista Anhem-
bi: “Meio milhão de miseráveis, analfa-
betos, mendigos, famintos e andrajo-
sos, espíritos recalcados e justamente 
ressentidos, tornados pelo abandono 
homens boçais, maus e vingativos, que 
desceram dos morros embalados pela 
cantiga da demagogia berrada das jane-
las dos automóveis, elegem o pai-dos-
-pobres, o messias-charlatão”. 

O que não diria ele, se vivo fosse, 
dos miseráveis nordestinos que elege-
ram Dona Dilma? 

Dá pra ver que o problema não é mo-
ral, de limpeza aos moldes do lava-jato. 
Até por que ninguém sabe o que ainda 
vem à tona. Sempre foi e será sempre 
um problema de classe.
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TJ condena 58 agentes públicos 
por improbidade administrativa
Servidores também foram 
condenados por crime contra 
a administração pública

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba, através da comissão 
que dá cumprimento à Meta 
4/CNJ, divulgou nessa sexta-
feira (13), no Fórum Affonso 
Campos, em Campina Grande, 
o 2º lote de sentenças refe-
rentes aos processos da Meta, 
aqueles relativos aos Atos de 
Improbidade Administrativa 
e de Crimes contra a Admi-
nistração Pública, em todo o 
Estado da Paraíba.

Um grupo especial de 
juízes e assessores, julgou 
104 processos, dos quais 58 
resultaram em condenações 
e 46 importaram em absolvi-
ções. (Confira a lista completa 
no site: auniao.pb.gov.br)

O coordenador da co-
missão, juiz Aluizio Bezerra 
Filho, afirmou que esse traba-
lho revela a sintonia da Justi-
ça paraibana com o momento 
de transformação vivenciado 
pelo Brasil, de defender a éti-
ca e a moral na proteção do 
patrimônio público.

Ele ressaltou ainda que o 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
vem atendendo a recomen-
dação do Conselho Nacional 
de Justiça, em priorizar o jul-
gamento de processos que 
envolvam malfeitos no âm-
bito da gestão pública, para 
reprimir as condutas ilícitas 
de agentes públicos e buscar 
a reparação de perdas patri-
moniais.

A equipe de juízes e as-

FOTO: Divulgação/TJPB

Juiz Aluizio Bezerra Filho é o coordenador da comissão que dá cumprimento à Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça

Lígia Feliciano parabenizou o Hospital Nossa Senhora das Neves, que vai gerar 400 empregos

sessores, que têm jurisdição 
cumulada em todo o Estado 
nessas modalidades de ações 
judiciais, percorreu todas as 
comarcas despachando, deci-
dindo e recolhendo processos 
para sentenças.

A meta estabelecida pelo 
CNJ é que sejam julgados 
70% (setenta por cento) do 
estoque de processos que fo-
ram distribuídos até dezem-

bro de 2013.
Na projeção do juiz Alui-

zio Bezerra a expectativa é 
que a meta de 70%, ou seja, 
100% do fixado pelo CNJ, 
seja um desafio em virtude 
de muitos processos ainda se 
encontrarem em fase de tra-
mitação, e que o trabalho no 
momento é impulsionar es-
ses processos.

O magistrado Aluizio Be-

zerra, coordenador da Meta 
4/CNJ, afirmou que esse su-
cesso deve ser creditado à de-
dicação e empenho dos juízes 
e assessores, que estão traba-
lhando além da jornada nor-
mal do expediente funcional 
para cumprir esse encargo 
assumido.

Bezerra destacou ainda 
que o presidente do TJ, de-
sembargador Marcos Caval-

canti, tem assegurado e res-
paldado, o trabalho do grupo 
especializado nessa matéria, 
concedendo as condições e 
meios para o bom desempe-
nho.

O gestor da Meta, o de-
sembargador Leandro dos 
Santos, tem acompanhado 
todo o desenrolar das ativida-
des dentro da programação 
estabelecida, e se mostra con-

fiante que o TJPB seja bem-
sucedido ao final do exercício.

Aluizio Bezerra coorde-
nador assinalou ainda, que se 
trata de um trabalho em con-
junto com a Corregedoria de 
Justiça, visto que o desembar-
gador Arnóbio Alves determi-
nou aos juízes corregedores 
fiscalizar o cumprimento dos 
atos processuais dentro dos 
prazos nas inspeções e cor-
reições. O juiz acrescentou 
que nas Comarcas e Varas, os 
servidores e assessores, tam-
bém têm sido prestimosos no 
auxílio a essa tarefa.

“O Tribunal de Justiça da 
Paraíba, ao priorizar os traba-
lhos da Meta 4/CNJ, revela o 
seu firme propósito de dar ce-
leridade processual nos feitos 
que apuram desvios de con-
duta e de recursos públicos, 
atendendo assim, um anseio 
da sociedade em ver respos-
tas rápidas aos malfeitos de 
gestores públicos” asseverou 
o magistrado.

O grupo especial é for-
mado pelos juízes João Ba-
tista de Vasconcelos, Jailson 
Shizue Suassuna, Fábio José 
de Oliveira Araújo, Keops de 
Vasconcelos Amaral Vieira Pi-
res, Leonardo Paiva de Sousa 
Oliveira, Agamenilde Dias de 
Arruda, Claudio Pinto Lopes 
e Antônio Eugênio Leite Fer-
reira Neto.

O trabalho desenvolvido 
alcança todas as comarcas do 
Estado, importando na trami-
tação prioritária desses pro-
cessos e o julgamento dos que 
se encontram regularmente 
instruídos.

O Ministério Público Federal (MPF) 
no Município de Sousa, no Alto Sertão 
paraibano, requereu à Justiça, em ca-
ráter liminar, afastamento de função 
pública (medida cautelar – 0800214-
52.2016.4.05.8202) do secretário de 
Saúde de Cajazeiras,  Henry Witchael 
Dantas Moreira, do engenheiro Már-
cio Braga de Oliveira, bem como dos 
servidores ex-membros da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal, Rogério Bezerra Rodrigues, 
Adams Ricardo Pereira de Abreu, Joed-
na Maria de Abreu, Ítalo Damião Me-
deiros de Sousa, Walter Nunes da Souza 
e José Ferreira Sobrinho. Todos são acu-
sados de cometer atos de improbidade 
administrativa, no âmbito da Operação 
Andaime.

No entendimento do procurador da 
República Tiago Misael de Jesus Martins, 
a permanência dos servidores nos cargos 
pode possibilitar a reiteração de condu-
tas ilícitas e o mascaramento de provas.

A medida cautelar é paralela à ação 
civil pública por improbidade adminis-
trativa 0800212-82.2016.4.05.8202. Na 
ação, o MPF requer a condenação dos 
denunciados Francisco Justino do Nas-
cimento, Fernando Alexandre Estrela, 
Mayco Alexandre Gomes, Horley Fer-
nandes, Geraldo Marcolino da Silva, 
Mário Messias Filho, Afrânio Gondin 
Júnior, Henry Witchael Dantas Moreira, 
José Hélio Farias, Márcio Braga de Oli-
veira, Enólla Kay Cirilo Dantas, Rogério 
Bezerra Rodrigues, Adams Ricardo Pe-
reira de Abreu, Joedna Maria De Abreu, 
Ítalo Damião Medeiros De Sousa, Walter 

Nunes Da Souza, José Ferreira Sobrinho, 
José Gomes de Abreu Sobrinho, José Sa-
raiva Filho, Francisco Gustavo Lacerda 
Sobrinho, Antônio Aldeir Mangueira 
Filho, além das empresas  Servcon Cons-
truções Comércio e Serviços LTDA – EPP,  
TEC Nova Construção Civil LTDA,  Van-
tur Construções e Projetos LTDA,  Agili-
za Construções e Serviços LTDA,  Edifica 
Construções e Serviços LTDA e  Produz 
Construções e Empreendimentos LTDA.

Lei anticorrupção
Em ação civil pública por ato de cor-

rupção nº 0800211-97.2016.4.05.8202, 
o MPF/PB requer suspensão das ativida-
des, perdimento dos bens apreendidos 
nas diversas ações cíveis e criminais de 
indisponibilidade propostas no curso da 
Operação Andaime, bem como dissolu-
ção compulsória da pessoa jurídica da 
Servcon Construções Comércio e Servi-
ços LTDA – EPP e TEC Nova Construção 
Civil LTDA, administradas pelo principal 
réu da Andaime, Francisco Justino do 
Nascimento, que firmou acordo de co-
laboração premiada. Para a Gondin & 
Rego LTDA, Vantur Construções e Pro-
jetos LTDA, Agiliza Construções e Servi-
ços LTDA, Edifica Construções e Serviços 
LTDA e Produz Construções e Empreen-
dimentos LTDA, o MPF requer pena de 
perdimento dos bens e a proibição de 
receber incentivos, subsídios, subven-
ções, doações ou empréstimos de ór-
gãos ou entidades públicas e de institui-
ções financeiras públicas ou controladas 
pelo Poder Público, pelo prazo mínimo 
de um ano e máximo de cinco.

MPF pede afastamento 
de servidores em Sousa

OPERAÇÃO ANDAIME

Vice-governadora participa de 
inauguração de hospital em JP

A vice-governadora Lígia 
Feliciano participou, na ma-
nhã dessa sexta-feira (13), da 
solenidade de inauguração do 
Hospital das Neves, no bairro 
da Torre, em João Pessoa. O 
hospital, que integra a rede 
privada, abrirá ao público ofi-
cialmente na segunda-feira 
(16) e irá gerar 400 empregos 
diretos e indiretos nesta pri-
meira fase de funcionamento. 

“É de grande importân-
cia para a Paraíba receber 
um hospital como esse, de 
alta tecnologia. Quero pa-
rabenizar aos investidores 
que acreditaram no Estado 
que com esse empreendi-
mento vão gerar emprego 
e renda. O Governo do Es-

tado também investe em 
saúde, estamos concluindo 
o Hospital Metropolitano 
de Santa Rita, uma grande 
estrutura que vai atender 
alta complexidade e trazer 
grandes benefícios para a 
população”, ressaltou Lígia 
Feliciano.

De acordo com o sócio-
-fundador do hospital, Edal-
mo Assis, o diferencial do 
HNSN será a humanização 
do atendimento. “Além de 
toda a tecnologia emprega-
da nas instalações e equi-
pamentos, o nosso foco será 
sempre no paciente. Vamos 
cuidar de gente. Quando 
estiver em pleno funcio-
namento, o hospital criará 

aproximadamente mil pos-
tos de trabalho diretos e in-
diretos”, ressaltou o empre-
sário.

O hospital abre com 80 
leitos, sendo dez de terapia 
intensiva (UTI), salas para 
cirurgias de média e alta 
complexidade, exames de 
imagem e laboratoriais. A es-
trutura conta com vagas de 
estacionamento, reaprovei-
tamento energético e estação 
de tratamento de esgoto pró-
pria. A farmácia dispensará 
o maior volume de medica-
mentos e materiais através 
de um sistema pneumático, 
sendo o primeiro hospital 
nordestino a trabalhar com 
essa tecnologia.

FOTO: Divulgação/Secom-PB
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Políticas

Assembleia Legislativa celebra 
os 50 anos de atividade da UEPB

A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba realizou na 
manhã dessa sexta-feira 
(13) sessão especial em co-
memoração aos 50 anos da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB). Fundada 
em 15 de março de 1966, a 
instituição foi estadualizada 
em 1987 e, de acordo com o 
autor da matéria, o deputa-
do estadual Ricardo Barbo-
sa, a UEPB é uma Universi-
dade que enche de orgulho o 
povo paraibano.

Para o presidente da 
Assembleia, Adriano Galdi-
no, que abriu a sessão es-
pecial, a UEPB não pertence 
só aos funcionários e aos 
estudantes, a Universidade 
Estadual é um patrimônio 
da Paraíba que muito or-
gulha a população. “Acredi-
to que a educação, além de 
ser uma ferramenta impor-
tantíssima, é também uma 
ferramenta revolucionária, 
que pode transformar pes-
soas e construir um mundo 
melhor e mais justo para to-
dos”, ressaltou.

O presidente também 
parabenizou a instituição, 
pela importância que re-
presenta para o Estado, e o 
deputado Ricardo Barbosa 

pela homenagem. “Saúdo 
toda classe estudantil e fun-
cional, assim como, a todos 
os professores da UEPB. Pa-
rabenizo o deputado Ricar-
do Barbosa pela autoria da 
matéria. Essa homenagem 
é mais do que justa e mais 
do que merecida”, declarou 

o presidente.
Ricardo Barbosa, que foi 

aluno do curso de Comunica-
ção Social na Universidade, 
destacou que a UEPB não é 
simplesmente um patrimô-
nio físico, mas um patrimô-
nio que edifica o cidadão. 
“A UEPB nos enobrece. Sua 

grandeza histórica se reflete 
no cotidiano de toda a socie-
dade paraibana e de quase 
todos os estados no Nordes-
te”, disse o parlamentar.

O reitor da UEPB, pro-
fessor doutor Rangel Jú-
nior, lembrou que a UEPB 
nasceu da iniciativa de em-

preendedores do município 
de Campina Grande com o 
objetivo de contribuir com 
o desenvolvimento da re-
gião. “Naquele momento a 
Universidade veio para su-
prir uma lacuna importan-
te dentro de um projeto de 
desenvolvimento da época 

Reitor da Universidade Estadual da Paraíba, Rangel Júnior lembrou que a instituição nasceu da iniciativa de empresários campinenses

FOTO: Divulgação/ALPB

Em entrevista para um 
programa de rádio na ma-
nhã dessa sexta-feira, 13, o 
vereador Fuba falou sobre a 
determinação do juiz da 1ª 
Vara da Fazenda Pública de 
João Pessoa, Marcos Coelho 
de Salles, sobre a abertura 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Lagoa em 
um prazo de cinco dias úteis 
a partir da sua notificação.

“A medida tomada pelo 
juiz Marcos Sales demonstra 
que não existe nenhuma irre-
gularidade que impeça a ins-
talação dessa CPI na Câmara. 
Apesar das inúmeras tentati-
vas de evitar esse debate na 
Casa, o prefeito e seus auxilia-
res terão que dizer o que foi 
feito com os R$ 10 milhões 
desviados da obra, segundo 
o relatório da CGU [Controla-
doria Geral da União]. Se não 
existiu irregularidade, mais 
um motivo para que na CPI 
tudo seja esclarecido para a 
população”, disse. 

O vereador também 
questionou a qualidade da 
obra que está sendo fei-
ta pela gestão municipal: 
“O projeto apresentado em 
2015 pela Prefeitura não é o 
mesmo que está sendo exe-
cutado. Sabemos que foram 
feitas mudanças, e quando 
falo em mudanças quero di-
zer que muita coisa não será 
feita. Sobre o que já está ‘em 
uso’, a qualidade do material 
usado já causa suspeita. Já 
existe um enorme buraco no 
asfalto novo do anel externo, 
um  espaço destinado apenas 
para o trânsito dos ônibus. O 
túnel da Lagoa, aquele que o 
prefeito visitou inúmeras ve-
zes, rompeu, e de lá saíram 
até peixes. O que será que 

Decisão judicial confirma que 
pedido está correto, diz Fuba 

CPI DA LAGOA

nos espera quando a obra es-
tiver totalmente pronta?”

Membro da bancada de 
oposição, Fuba esclareceu 
que o pedido de abertura 
da CPI não pode ser consi-
derado um ato eleitoreiro. 
“Desde que surgiram os pri-
meiros questionamentos so-
bre a obra na Lagoa, e falo 
sobre o destino das 200 mil 
toneladas de lixo, procura-
mos trazer para a Câmara 
os secretários responsáveis, 
inclusive o prefeito, porém, 
os vereadores da base de 
sustentação votaram contra 
todos os Requerimentos que 
apresentamos. Quando tive-
mos conhecimento do relató-
rio da CGU fizemos o mesmo, 
e novamente os nossos Re-
querimentos foram barrados. 

Tentamos o diálogo de todas 
as formas, como não conse-
guimos, partimos para a CPI. 
O pedido de abertura da CPI 
foi motivado pela falta de 
transparência da gestão, que 
nunca quis falar abertamente 
sobre o assunto, e quando fa-
lou, tentou desqualificar o re-
latório da CGU”, acrescentou. 

“Se outros vereadores 
têm temas que mereçam a 
abertura de uma CPI, façam 
isso. Quem não deve, não 
teme. Estamos embasados em 
um relatório feito por técnicos 
qualificados e competentes 
da CGU. Se a CGU está engana-
da, basta a gestão mostrar o 
destino dos R$ 10 milhões de 
investimentos, enviados pelo 
Governo Dilma, para a requa-
lificação da Lagoa”, concluiu.

Vereador desafia colegas a propor pedidos para novas CPIs

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP

ligado principalmente ao 
avanço da tecnologia e da 
ciência”, enfatizou.

Para o reitor, a homena-
gem prestada pela Casa de 
Epitácio Pessoa à instituição 
é motivo de muita honra. 
“É um grande patrimônio 
de todo o povo da Paraíba e 
esta homenagem eu consi-
dero mais do que justa, é im-
portante registrar essa pas-
sagem do Jubileu de Ouro 
da instituição. Eu só posso 
agradecer à presidência da 
Casa e também ao deputado 
Ricardo Barbosa pela inicia-
tiva”, afirmou o reitor.

Para o vice-reitor Ethan 
de Lucena Barbosa, é grati-
ficante o reconhecimento de 
uma universidade, que ao 
longo desses anos vem dando 
sua contribuição social à so-
ciedade paraibana. “Esse re-
conhecimento é um momen-
to de reflexão em que a gente 
tem que olhar um pouco para 
o passado, avaliar o nosso 
presente e seguir para os pró-
ximos 50 anos. É sempre sa-
lutar referenciar os grandes 
personagens da história, os 
reitores e todos que, direta ou 
indiretamente, contribuíram 
pra consolidação dessa uni-
versidade”, ressaltou.

Pró-reitores, professo-
res, funcionários e alunos 
da Universidade Estadual da 
Paraíba também participa-
ram da sessão especial.

Universidade foi fundada 
em 15 de março de 1966 
e estadualizada em 1987
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Foram autuados 12 postos 
de combustíveis e 13 
revendas de gás de cozinha

ANP interdita 8 revendas de GLP 
FORÇA-TAREFA NA PARAÍBA

Cinquenta e três pos-
tos de combustíveis e 31 
revendas de Gás Liquefei-
to de Petróleo (GLP) dos 
municípios de João Pessoa, 
Campina Grande, Cabedelo, 
Bayeux e Santa Rita foram 
fiscalizados pela força-tare-
fa composta pelo Ministério 
Público da Paraíba, através 
da 1ª Promotoria de Defesa 
do Consumidor de João Pes-
soa, e órgãos de fiscalização, 
nas últimas terça, quarta e 
quinta-feiras (10, 11 e 12). 
O balanço foi divulgado na 
manhã de ontem durante 
entrevista coletiva realizada 
na sede do MPPB.

De acordo com os da-
dos divulgados, a Agência 
Nacional do Petróleo (ANP) 
interditou oito revendas de 
GLP por falta de segurança 
nas instalações e autuou 12 
postos de combustível e 13 
revendas de GLP; um posto 
foi interditado totalmente e 
dois parcialmente pelo Cor-
po de Bombeiros, que tam-
bém notificou três revendas 
de gás por certificado venci-
do e 12 postos. 

Cinco proprietários e 
gerentes de postos de com-
bustível sofreram condução 
coercitiva por crimes am-
bientais e por expor a vida e 
a saúde de outros a perigo.  
Já a Sudema, através do Ba-
talhão de Polícia Ambiental, 
autuou 22 estabelecimentos 
por ausência de licença am-
biental, sendo dez notifica-

dos e 12 sofreram embargos 
de suspensão. No total, a Su-
dema aplicou R$ 92 mil em 
multas administrativas.

Durante a força-tarefa, 
também foram realizadas 
fiscalizações no trânsito para 
verificar o cumprimento da 
Recomendação 01/2016 da 
1ª Promotoria do Consumi-
dor e do MP-Procon que visa 
efetiva implementação da re-
solução 26/2015 da Agência 
Nacional de Petróleo no que 
diz respeito ao transporte de 

gás de cozinha. Foram abor-
dados 279 veículos, sendo 
sete removidos e 35 autua-
dos por infrações ao Código 
de Trânsito; duas caminho-
netes e três motocicletas fo-
ram autuadas por transporte 
irregular de GLP.

O promotor de Justiça, 
Glauberto Bezerra, destacou 
que a força-tarefa foi muito 
bem-sucedida com resulta-
dos fortes, ressaltando que 
trata-se de uma operação 
permanente. “Precisamos 

realizar mais e a sociedade 
cobrar mais”, disse, acres-
centando que os estabe-
lecimentos autuados res-
ponderão nas esferas civil, 
administrativa e penal.

O diretor regional da 
ANP, Siderval Miranda, in-
formou que essas fiscaliza-
ções são realizadas em todo 
o Brasil e enfatizou a parti-
cipação de todos os órgãos 
comprometidos com a defe-
sa do consumidor. Ele cha-
mou a atenção das revendas 

de gás de cozinha para a im-
portância do armazenamen-
to correto do produto.

Já o diretor regional 
do MP-Procon de Campina 
Grande, promotor Sócrates 
Agra, ressaltou que o Mi-
nistério Público está com-
prometido com a política 
nacional de segurança do 
consumidor, com destaque 
para a proteção integral. 

Participaram da força-
tarefa o Ministério Público, 
a Agência Nacional de Pe-

tróleo (ANP),  Polícia Civil, 
Procon de João Pessoa, Se-
cretaria de Estado da Receita 
(SER), Instituto de Metrolo-
gia e Qualidade Industrial da 
Paraíba (Imeq-PB), Sudema, 
Batalhão de Polícia Ambien-
tal, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Detran, BPTran, 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), Supe-
rintendência de Mobilidade 
Urbana (Semob) e Conselho 
Regional de Engenharia e 
Agronomia (Crea-PB).

Balanço da fiscalização realizada em cinco municípios paraibanos foi divulgado ontem durante entrevista coletiva na sede do Ministério Público da Paraíba em João Pessoa 

Os réus Laerte Matias de 
Araújo e Carlos Alberto Ma-
tias, alvos da Operação Facha-
da, desencadeada em 2009, 
pelo Ministério Público Fe-
deral e Polícia Federal, foram 
presos por força de manda-
dos de prisão expedidos pela 
6ª Vara da  Justiça Federal, em 
Campina Grande. As prisões 
foram requeridas pela Pro-
curadoria da República em 
Campina Grande.

As prisões ocorreram na 
manhã de ontem, efetuadas 
pela Polícia Federal. Os presos 
foram encaminhados ao juiz 
da Vara de Execuções Penais 
da Justiça Estadual para os 
procedimentos de praxe.

A denúncia, oferecida 
pelo Ministério Público Fede-
ral, foi recebida pelo Judiciário 
em 29 de janeiro de 2010, e a 
sentença proferida em 27 de 
agosto de 2013, condenando 
os réus às penas de 13 anos de 
prisão, em regime inicialmen-
te fechado, pela prática dos cri-
mes dispostos nos artigos 288, 
299, 304, todos do Código Pe-
nal, além do crime disposto no 
artigo 89, da Lei no 8.666/93. 

 Após o julgamento das 
apelações, ocorrido em 13 de 
janeiro de 2015, o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, 
reconheceu a prescrição re-
lativamente a alguns desses 
crimes e reduziu as penas para 
nove anos de prisão, sendo 
seis anos de reclusão e três 

anos de detenção. 
 Após os recursos inter-

postos no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) terem sido 
negados, o MPF obteve auto-
rização da ministra relatora, 
Laurita Vaz, para dar início à 
execução provisória da pena.

Para o procurador da Re-
pública Bruno Barros, "trata-
-se de excelente notícia para o 
MPF, pois representa a concre-
tização da atuação das institui-
ções públicas de investigação 
e persecução penal (PF, MPF 
e JF), na denominada Opera-
ção Fachada. A despeito dos 
inúmeros recursos manejados 
pelos réus ao longo do proces-
so, valendo-se da benevolência 
de nosso Código de Processo 
Penal, as provas eram categó-
ricas e os réus foram condena-
dos em 1ª instância, no TRF5 e 
no STJ. Se não fosse a feliz de-
cisão do STF, restabelecendo a 
execução provisória da pena, 
concedendo, assim, o mínimo 
de efetividade ao nosso siste-
ma de justiça criminal, os réus 
ainda estariam em liberdade, 
aguardando a análise de pos-
síveis recursos a serem inter-
postos no STF, sem a menor 
chance de êxito”.

 
Execução da pena
Em 17 de fevereiro de 

2016, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal entendeu que 
a execução da pena condenató-
ria pode ser iniciada logo após 

a confirmação da sentença em 
segundo grau. A mudança no 
entendimento da Corte deixou 
de condicionar a execução da 
pena somente após o trânsito 
em julgado da condenação.

 
Relembre o caso 
Deflagrada em dezembro 

de 2009, a Operação Fachada 
desarticulou organização cri-
minosa liderada pelos irmãos 
Laerte Matias de Araújo e Car-
los Alberto Matias. O esque-
ma, composto por empresas 
de fachadas, fraudou licita-
ções em diversos municípios 
na Paraíba. Com a operação, 
chegou-se ao nome de seis 
empresas fantasmas perten-
centes à quadrilha e usadas 
para frustrar o caráter compe-
titivo das licitações.

 Em todo o Estado foram 
instaurados 52 procedimentos 
investigatórios relacionados 
a municípios onde foram de-
tectadas fraudes envolvendo 
as empresas fantasmas dos 
irmãos Laerte e Carlos Matias.

Dois réus da Operação Fachada 
são presos em Campina Grande

EmPRESAS FANTASmAS

A Polícia Militar prendeu três 
suspeitos e apreendeu duas armas 
de fogo na capital, na madrugada 
de ontem. As apreensões foram rea-
lizadas nos bairros do Geisel e Ja-
guaribe.

No Geisel, o cabo George, poli-
cial militar da 5ª companhia do 1º 
Batalhão, estava de folga quando 
se deparou com um roubo em anda-
mento onde os suspeitos roubavam 
o celular da vítima. Ele deu início à 
perseguição e, com apoio de viatu-
ras do Regimento de Cavalaria e do 
1º Batalhão, conseguiu deter os dois 
suspeitos, de 22 e 26 anos, com um 
revólver calibre 38 com munições e o 
celular roubado da vítima. 

Ainda na madrugada de ontem, 
policiais militares da Força Regio-
nal realizavam rondas preventivas 
no bairro de Jaguaribe quando se 
depararam com dois homens, de 22 
e 33 anos, em atitude suspeita em 
uma motocicleta.  

Ao realizar a abordagem, foi en-
contrado com eles um revólver cali-
bre 38 com munições. Na consulta 
dos nomes dos suspeitos, verificou-
se que o homem de 22 anos cumpria 
pena no regime semiaberto. Os sus-
peitos e materiais apreendidos das 
duas ocorrências foram encaminha-
dos à Central de Flagrantes.

Suspeito de roubo 
A Polícia Militar apreendeu um 

adolescente em flagrante delito por 
roubo, ontem, no Centro de João 
Pessoa. O suspeito havia acabado de 

roubar celulares de uma loja. 
O cabo Pedro, do 1º Batalhão de 

Polícia Militar, estava indo almoçar 
quando foi acionado por popula-
res para deter um suspeito de rou-
bo que fugiu após tentar atirar nas 
vítimas. Após perseguição a pé, o 
policial conseguiu deter o suspeito, 
um adolescente de 16 anos, que es-
tava com um revólver calibre 32 com 
munições e os celulares, produtos 
do roubo.O suspeito e os materiais 
apreendidos foram encaminhados à 
Central de Flagrantes.

Tentativa de homicídio em Patos
Policiais militares do 3º Batalhão, 

na cidade de Patos, prenderam, na 
quinta-feira (13), um homem de 18 
anos suspeito de uma tentativa de 
homicídio ocorrido no mesmo dia na 
cidade.

No fim da tarde da quinta-feira, 
um homem foi vítima de disparos de 
arma de fogo sendo socorrido para 
o Hospital Regional de Patos e con-
seguindo repassar as características 
do suspeito do crime. Os policiais 
militares iniciaram diligências na 
busca do suspeito, com o apoio da 
Delegacia de Homicídios.

Após levantamento do Núcleo 
de Inteligência do 3º Batalhão da 
PM, os policiais se deslocaram até 
a entrada da cidade de Quixabá, 
onde conseguiram deter o suspeito 
ainda com a arma de fogo utilizada 
no crime. O suspeito e a arma foram 
encaminhados para a Delegacia de 
Homicídios de Patos.

Polícia prende três suspeitos e 
apreende armas em João Pessoa

GEISEL E JAGUARIBE

Operação 

desarticulou 

organização 

liderada por 

dois irmãos

FOTO: Ernane Gomes
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Bebês com microcefalia de Patos e 
Santa Luzia fazem exames em CG
Processo faz parte de 
um mutirão que prevê o 
atendimento a 150 bebês

Com o objetivo de fazer 
uma avaliação das ações de 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti – transmissor da den-
gue, chikungunya e zika vírus 
– o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), participou, na 
manhã de ontem, de uma we-
bconferência com a equipe da 
Sala de Situação Nacional (Mi-
nistério da Saúde – Brasília). 
Na reunião, que aconteceu na 
sala de Comissão Intergesto-
res Bipartite, na SES, foram 
repassadas recomendações e 
direcionamentos adequados 
às diretrizes nacionais no que 
diz respeito ao combate ao 
mosquito e estudo dos agravos 
causados por ele. 

O encontro acontece to-
das as sextas-feiras e, desta 
vez, participaram técnicos da 

Sala de Situação Estadual, re-
presentantes da Ses (Gerência 
Operacional de Vigilância Am-
biental, Gerência de Vigilância 
em Saúde, Núcleo de Atenção à 
Saúde, Núcleo de Controle Ve-
torial), da 1ª Gerência Regio-
nal de Saúde, juntamente com 
representantes da Superinten-
dência de Administração do 
Meio Ambiente, Defesa Civil, 
Secretaria de Recursos Hídri-
cos, da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Humano. 
Por vídeo, participaram ainda 
representantes do Rio Grande 
do Norte, Ceará, Maranhão, 
Sergipe e Piauí.

Entre os principais pon-
tos de pauta, a “situação de 
emergência” para áreas de 170 
municípios paraibanos afeta-
dos pela estiagem que aflige o 
Estado há alguns anos entrou 

em discussão. “Passamos à 
equipe da Sala de Situação Na-
cional a situação do Estado no 
que diz respeito à estiagem em 
municípios paraibanos. O de-
sabastecimento de água tam-
bém influencia no reforço das 
ações de combate ao mosqui-
to, porque a população começa 
a armazenar água e é aí onde 
mora o perigo. A prevenção é 
a melhor saída”, explicou a ge-
rente executiva de Vigilância 
em Saúde, Renata Nóbrega.

A passagem da tocha 
olímpica por sete municípios 
paraibanos também foi ana-
lisada. No dia 2 de junho, a 
tocha passará por Pedras de 
Fogo, Itabaiana e Campina 
Grande. Já no dia 3, ela esta-
rá em Guarabira, Sapé e João 
Pessoa. Segue no dia 4 de ju-
nho em Mamanguape.

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio 
da Coordenação Estadual 
de Saúde Mental, promove, 
nesta segunda-feira (16), às 
13h30, no auditório da Rei-
toria da Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB), a VI 
Semana Estadual da Luta An-
timanicomial, que este ano 
tem como tema “Não Nego...
Eu Luto por uma Sociedade 
sem Manicômios!". Na aber-
tura do evento haverá apre-
sentações culturais e confe-
rência com o tema “Marcus 
Matraga Presente”, ministra-
da pelas palestrantes Marce-
la Lucena e Nelma Melo.

A semana acontece até o 
próximo dia 20 com diversas 
atividades, entre elas, a mar-

cha dos usuários, no dia 18, 
às 15h, com concentração no 
Busto de Tamandaré e saída 
até o largo da Gameleira.

Uma das novidades 
deste ano é a homenagem 
ao professor de Psicologia, 
o mineiro Marcus Matraga, 
assassinado em fevereiro 
deste ano, na Bahia, onde 
morava. Marcus foi um dos 
pioneiros na luta pela re-
forma psiquiátrica e criação 
dos Centros de Atenção Psi-
cossocial, os CAPS.

“As condições da saúde 
mental no Brasil evoluíram, 
porém a Luta Antimanico-
mial não parou. Estas mani-
festações têm o objetivo de 
manter vivo o cuidado com 
os pacientes, e para que fique 

claro que eles não devem ser 
excluídos ou isolados da so-
ciedade, mas sim orientados 
e acompanhados em espaço 
aberto dentro da comunida-
de”, disse a coordenadora de 
Saúde Mental da SES, Shirle-
ne Queiroz.

Programação
O evento também acon-

tece simultaneamente em 
vários municípios do Estado, 
com rodas de conversas, pa-
lestras, caminhadas, ativida-
des dos CAPS envolvendo a 
Saúde e Educação dos mu-
nicípios com panfletagens, 
exposições de peças produ-
zidas por usuários, apresen-
tações teatrais e exibição de 
filmes sobre saúde mental.

Bebês com microcefa-
lia e outras alterações neu-
rológicas provocadas pela 
Síndrome Congênita do zika 
das cidades de Patos e Santa 
Luzia, no Sertão da Paraíba, 
estão fazendo exames no 
Hospital Municipal Pedro I, 
em Campina Grande.

Ao todo, 52 crianças pas-
sarão pela terceira bateria de 
testes de visão e de audição 
no Ambulatório Especializa-
do em Microcefalia.

O processo faz parte de 
um mutirão que começou no 
fim de abril e vai terminar 
no fim deste mês de maio. 
Até o momento já passaram 
pelo programa cerca de 30 
bebês e a meta é avaliar 150 
no final. 

Na primeira etapa, os 
resultados apontaram que 
27% têm surdez leve ou mo-
derada, 9% apresentaram 
surdez profunda e 64% estão 
dentro dos níveis normais. 

Na segunda, nenhum bebê 
apresentou alteração.

São realizadas consultas 
especializadas para diagnos-
ticar atrofias neurológicas 
e testes de acuidade visual. 
Já com relação à audição, os 
bebês fazem o Exame do Po-
tencial Evocado Auditivo do 
Tronco Encefálico, mais co-
nhecido como Bera, que per-
mite aferir o grau de perda 
auditiva. 

“É bom esclarecer que o 
exame é realizado nas crian-
ças que já demonstraram 
alguma alteração diagnosti-
cada no teste da orelhinha. 
Com o diagnóstico, os bebês 
com casos mais graves po-
dem passar por cirurgias ou 
utilizar próteses auditivas 
ou óculos especiais”, disse a 
diretora do Hospital Pedro I, 
Alba Jean.

Desde novembro de 
2015, o Ambulatório Espe-
cializado vem acompanhan-
do cerca de 60 bebês de 
várias cidades, oferecendo 
fisioterapia, consultas e exa-
mes e acompanhamento psi-
cológico para as mães. Ao todo, 52 crianças passarão pela terceira bateria de testes de visão e de audição no Ambulatório Especializado em Microcefalia

Combate ao Aedes aegypti 
é tema de webconferência VI Semana Antimanicomial 

começa nesta segunda-feira

Hemocentro da Paraíba realiza 
evento pelo Dia do Enfermeiro

NA UFPB

O Hemocentro da Paraí-
ba realizou, na manhã de on-
tem, um evento em comemo-
ração ao Dia do Enfermeiro, 
com palestras, dinâmicas e 
sorteio de brindes. O obje-
tivo foi mostrar a importân-
cia desse profissional, além 
de valorizar e reconhecer a 
qualidade e formação deles 
dentro da instituição. Entre 
os dias 12 e 20 de maio é co-
memorada a Semana da En-
fermagem.

“Nós não poderíamos 
deixar de comemorar a se-
mana de enfermagem, pela 
importância em reconhecer 
os profissionais de saúde 
que nós temos no Hemocen-
tro, valorizando nossa equi-
pe, mostrando como eles 
são valiosos para um traba-
lho de excelência”, explica a 
responsável pela Coordena-
ção de Enfermagem, Fátima 
Rodrigues.

Para a diretora-geral 

do Hemocentro, Sandra So-
breira, o reconhecimento do 
profissional de enfermagem 
é uma forma de garantia da 
qualidade: “Nós buscamos 
mostrar aos nossos profis-
sionais o quanto o trabalho 
de cada um é importante 
dentro da instituição, do ser-
viço público e da sociedade. 
Além de mantê-los motiva-
dos, garantimos o compro-
metimento de todos para um 
processo eficiente”.

“É uma semana muito 
importante, de valores e de 
reflexão junto à sociedade, a 
respeito desse profissional 
e fazer com que o profissio-
nal se sinta cada vez mais 
valorizado e consciente de 
sua importância em execu-
tar suas funções no ciclo do 
sangue em resposta direta 
à sociedade”, afirmou a pa-
lestrante, enfermeira Tereza 
Navarine.

Os alunos de enferma-

gem da Faculdade Maurício 
de Nassau também partici-
param das palestras, quan-
do puderam trocar expe-
riências e expor um pouco 
dos trabalhos acadêmicos 
que vêm sendo desenvolvi-
dos pela universidade, por 
meio de explanações de mu-
rais. “É importante para a 
formação deles e para que 
tenham contato com os ser-
viços públicos de saúde, aos 
quais no futuro eles estarão 
atuando”, esclarece a profes-
sora Tereza Navarine.

O Conselho Regional 
de Enfermagem (Coren-PB) 
foi representado pelo fiscal 
técnico Glauber Galiza, que 
elucidou uma apresentação 
sobre ética, normas e orien-
tações do trabalho do enfer-
meiro. “O que a gente quer 
é garantir a qualidade. Que 
a sociedade tenha direito a 
uma assistência de qualida-
de”, destacou.

“Durante a passagem da tocha 
olímpica serão organizadas ações de 
combate ao mosquito, aproveitando 
a grande quantidade de pessoas que 
participarão do evento esportivo. A 
SES dará todo o suporte necessário aos 
municípios para o reforço das ativida-
des. A Sala de Situação Estadual propôs 
aos sete municípios que seja feito um 
“faxinaço” no próximo dia 25 de maio 
para o combate aos possíveis focos. Se 
necessário, faremos a liberação de car-
ros fumacê e o uso da bomba costal”, 
informou Renata Nóbrega.

Várias atividades envolvendo a in-
tensificação do combate ao Aedes es-
tão programadas em todo o Estado. 
“Além das ações com resultados a mé-
dio e longo prazo, a Paraíba promove 
eventos pontuais. Para este mês, a Sala 
de Situação Estadual receberá na próxi-
ma sexta-feira (20) a equipe da Sala de 
Situação Nacional, onde pontuaremos 
estratégias e atividades desenvolvidas 
pelo Estado. Nos dias 21 e 22, as duas 
equipes vão realizar atividades junto 
ao município de João Pessoa, fortale-
cendo o enfrentamento ao Aedes”.

A Sala de Situação Estadual colocou 

também a presença nas plenárias do 
Orçamento Democrático (OD) Estadual. 
“Nossa participação nas reuniões do 
OD é de extrema importância porque a 
população participa ativamente. Atra-
vés destas plenárias, a equipe da Sala 
Estadual pode passar de forma clara as 
ações do Estado no combate ao Aedes, 
a situação epidemiológica das doenças, 
além de receber sugestões da popula-
ção para novas atividades. Programa-
mos novas plenárias no dia 20 (Cuité), 
21 (Campina Grande), 27 (Guarabira) e 
28 (João Pessoa)”, concluiu.

População
A SES reforça o alerta para que a 

população aumente a vigilância. A me-
lhor forma de se evitar os focos do Ae-
des aegypti é combatendo o acúmulo 
de água, locais propícios para a criação 
do mosquito transmissor da dengue, 
zika e chikungunya. Para isso, é impor-
tante não acumular água em latas, em-
balagens, copos plásticos, tampinhas de 
refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de 
plantas, jarros de flores, garrafas, caixas 
d’água, tambores, latões, cisternas, sa-
cos plásticos e lixeiras, entre outros.

Faxinaço é marcado para 25 de maio

Foto: Cláudio Goes
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Governo do Estado e MP lançam 
plano de ação contra o bullying 
Plano prevê formação aos 
educadores para realização 
de ações nas escolas 

Conselheiros escolares 
das unidades de ensino da 
3ª Gerência Regional de Edu-
cação (GRE), em Campina 
Grande, participaram ontem 
do Encontro de Conselhos 
Escolares. O evento teve iní-
cio na quinta-feira (12), no 
auditório da Escola Estadual 
da Prata, onde ocorreu o lan-
çamento do Plano de Ação 
Estadual “Prevenção e Inter-
venção ao Bullying   Respeito 
é Bom, Bullying é Crime!”. 

O encontro contou com 
a presença da secretária exe-
cutiva de Estado de Gestão 
Pedagógica da Educação, Ro-
ziane Marinho; da promotora 
de Justiça de Defesa da Edu-
cação, Ana Raquel Beltrão, 
de professores e alunos do 
Estadual da Prata. A abertu-
ra contou com apresentações 
culturais de alunos.

A ação é fruto de parce-
ria entre o Governo do Es-
tado, por meio da Gerência 
Executiva de Diversidade e 
Inclusão (GEDI/SEE), com o 
Ministério Público da Paraíba 
e a Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB). 

A secretária Roziane Ma-
rinho avaliou o plano. “O lan-
çamento do Plano de Preven-
ção e Intervenção ao Bullying 
é um momento valoroso e 
tem uma importância funda-

mental, de natureza jurídica 
e de natureza socioeducativa, 
com o objetivo de promover 
formação aos educadores da 
Rede Estadual de Ensino de 
forma que possamos esta-
belecer ações nas escolas. O 
bullying é um problema social 
que atinge as famílias, a esco-
la a sociedade. E a Secretaria 
da Educação não pode ficar 
à margem dessas discussões 
e deve desenvolver ações 
efetivas de forma a trazer re-
sultados positivos de enfren-
tamento ao bullying nas esco-
las”, ressaltou.

A secretária disse aos 
conselheiros que, após esse 
momento de formação, outras 

ações deverão ser realizadas e 
por fim, haverá um seminário 
para que eles apresentem os 
resultados e as boas práticas 
desenvolvidas na escola. Ro-
ziane Marinho destacou o pro-
jeto implantado desde 2014, 
pela Secretaria da Educação 
que visa desenvolver a cultura 
de paz nas escolas, como é o 
caso da inteligência relacional 
e emocional Liga pela Paz, nas 
escolas da rede estadual com 
as turmas do Ensino Funda-
mental II. De acordo com ela, 
o projeto será ampliado tam-
bém para o Ensino Médio.

A promotora Ana Ra-
quel Beltrão, que ministrou 
palestra sobre os variados ti-

pos de bullying: moral, físico, 
psicológico, sexual e social, 
considerou extremamente 
importante a parceria com a 
Secretaria da Educação, le-
vando em conta a Lei Federal 
Nº 13.185, de 6 de novembro 
de 2015, que institui o Progra-
ma de Combate à Intimidação 
Sistemática (Bullying) que 
trata desse tema. “Qualificar 
os professores, trazer o tema 
à tona para que eles sejam 
ouvidos é fundamental, pois 
isso vai fazer com que os pro-
fessores e direção das escolas 
tenham um instrumento para 
atuar e resolver, ou pelo me-
nos diminuir esses conflitos”, 
observou a promotora.

A professora Ma-
ria do Socorro Cordei-
ro, que representou os 
Conselhos Escolares, 
agradeceu a SEE e ao 
MP por trazer o evento 
para tratar do bullying. 
“Somente através des-
tas discussões e dessas 
reflexões, poderemos 
trabalhar o tema e ad-
quirir o conhecimento 
de como combater o a 
intimidação sistemáti-
ca nas escolas”.

A gerente da 3ª 
GRE Giovana Marques 
agradeceu a parceria e 
ressaltou a importância 
das discussões. “Tenho 
certeza que será uma 
discussão produtiva, 
que trará muitos fru-
tos. Precisamos criar 
relações afetuosas, de 
respeito e inclusão nas 
escolas, com uma cons-
trução emocional. O re-
sultado desta parceria 
será visto no dia a dia 
na prática pedagógica 
no ambiente escolar”.

O aluno do 3º ano 
do Estadual da Prata, 
Michael Moreira, disse 
que acredita que esses 
momentos são essen-
ciais para o processo 
de construção. “E isso 

só pode ser feito por 
meio da educação. Sa-
bemos do preconceito 
vivenciado por meio 
do bullying e com o 
apoio das instituições, 
educadores e alunos 
podem atingir os obje-
tivos, que é o bem co-
mum”, enfatizou.

Ações - “Entre as 
atividades previstas, es-
tão seminários, cursos, 
campanhas educativas 
e encontros pedagó-
gicos nas 14 Gerências 
Regionais de Educação. 
Os encontros para con-
selheiros escolares ser-
vem para divulgação 
das ações e como pon-
to de partida para que 
cada regional de ensi-
no entre na luta contra 
o bullying”, explicou a 
gerente da GEDI/SEE, 
Maria Botelho.

O Plano de Ação 
Estadual  prevê a rea-
lização de seminários; 
cursos de educação 
à distância, com ob-
jetivo de reforçar os 
conhecimentos sobre 
prevenção e interven-
ção, na identificação 
de todas as formas do 
bullying;  e campanhas 
educativas.

Respeito e inclusão 
FOTOS: Secom-PB

Lançamento aconteceu durante Encontro de Conselheiros Escolares, ontem, em Campina Grande 

Ações combatem 
violência sexual 
contra crianças e 
adolescentes 

A Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh) realiza durante todo 
este mês mobilização de en-
frentamento à violência sexual 
de crianças e adolescentes, alu-
siva ao 18 de maio, Dia Nacio-
nal contra o Abuso e à Explora-
ção Sexual Infantojuvenil. 

As ações acontecem nos 
Centros de Referência Espe-
cializados da Assistência So-
cial (Creas Polos Regionais e 
Municipais), nos Centros de 
Referência da Assistência So-
cial (Cras), escolas públicas e 
privadas, entidades que lidam 
com crianças e adolescentes, 
além dos Conselhos Tutelares 
e de direito. 

Projeto Interventivo – A 
iniciativa teve início em mar-
ço quando técnicos da Sedh 
visitaram os Creas Polos Re-
gionais e Municipais atingindo 
os 223 municípios da Paraíba 
para apresentar o Projeto de 
Enfrentamento ao Abuso e a 
Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes. O Projeto, 
que tem caráter interventivo, 
faz parte da Campanha “Seu 
Silêncio Marca a Vida de uma 
Criança”. Nas redes sociais, a 
ação ganha visibilidade com 
as hashtags #NãoTáTranquilo, 
#NãoTáFavorável. 

O objetivo foi convidar os 
profissionais para que reali-
zassem mobilizações duran-
te o mês de maio, atingindo 
assim a população para que 
todos juntos enfrentem a pro-
blemática que atinge todas as 
classes sociais. 

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Humano (Sedh), atendeu nesta 
semana a população dos municípios 
de Ibiara, Diamante e Boa Ventura. 
Foram emitidos documentos como: 
carteira de Identidade, CPF e Carteira 
de Trabalho, tudo realizado de forma 
gratuita.  

A ação em Ibiara foi realizada na 
Escola Estadual de Ensino Fundamen-
tal de Ibiarinha. Já em Diamante e 
Boa Ventura, a iniciativa aconteceu na 
Escola Estadual de Ensino Fundamen-
tal e Médio Emília Diniz Alvarenga, 
com atendimento para a população 
dos dois municípios. 

Cidadania aos 99 anos
Entre os beneficiados com a ação 

está seu Juarez Vieira, de Boa Ventura, 
que tem 99 anos, e não tinha nenhum 
documento. A equipe do Programa Ci-

dadão fez questão de fazer uma foto 
com ele, que agradeceu a iniciativa. 

Com os documentos pessoais pro-
videnciados, seu Juarez poderá dar 
entrada nos programas de benefícios 
do Governo. A faixa etária do públi-
co beneficiado é muito variada. Tem 
crescido o número de pais ou respon-
sáveis que levam crianças para retirar 
a Carteira de Identidade.  

O Programa Cidadão existe, des-
de 1992, para atender a população 
em situação de vulnerabilidade social 
e funciona em posto fixo, localizado à 
Rua Barão do Triunfo, s/n- Centro de 
João Pessoa. 

Também atende a população de 
forma itinerante nos municípios de 
toda a Paraíba. Para solicitar o ser-
viço, o interessado precisa fazer a 
solicitação por meio de ofício dirigi-
do a Secretaria do Desenvolvimento 
Humano.   

Programa Cidadão atende os 
moradores de três municípios

AÇÃO ITINERANTE

FOTO: Secom-PB

População teve acesso a emissão de documentos como RG, CPF e Carteira de Trabalho

A assistência técnica 
continuada proporcionada 
pela Emater e os recursos 
obtidos junto ao Plano Bra-
sil Sem Miséria estão mu-
dando a vida de 19 famílias 
residentes na Comunidade 
Rural Pau Barriga, no Muni-
cípio de Serraria, no Brejo 
paraibano, que investiram 
na criação de ovinocultura, 
caprinocultura, bovinocul-
tura e suinocultura.

O trabalho dos técnicos 
da Unidade Operativa da 
Emater em Serraria, acom-
panhados pelo Escritório 
Regional de Solânea, com 
os recursos do Plano Bra-
sil Sem Miséria, iniciou no 
ano de 2013 e as atividades 
produtivas foram iniciadas 
no primeiro semestre de 
2014. A comercialização da 
produção é feita nas feiras 
livres de cidades vizinhas 
e com compradores da re-
gião. Também participam 
da Feira da Agricultura 
Familiar criada no final do 
ano passado.

Cada agricultor traba-
lha em uma área de meio 
hectare de terra, em mé-
dia, e anteriormente pra-
ticava a agricultura para o 
autoconsumo na produção 
vegetal com feijão, fava, 
milho, mandioca e citrus, 
além de pequenos animais 
para fornecimento de pro-
teína à família.

O chefe da Unidade 
Operativa de Serraria, Gus-
tavo José Barbosa, vem 
realizando uma assistência 

técnica continuada com a 
realização de atividades 
coletivas com todas as fa-
mílias beneficiadas e visi-
tas técnicas a cada unidade 
de produção. Ele informou 
que na comercialização 
foram inseridos alguns 
agricultores no Programa 
Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae) do municí-
pio e na Feira do Agricultor 
Familiar criada pela gestão 
Unificada Emepa/Interpa/
Emater (GU), vinculada à 
Secretaria de Desenvolvi-
mento da Agropecuária e 
da Pesca (Sedap).

Mesmo estando inse-
rida numa região onde as 
precipitações pluviomé-
tricas sempre estão acima 
da média anual de mil mi-
límetros, os agricultores 
familiares de Pau Barriga 
trabalham na perspectiva 
de construir um reserva-
tório de água para o con-
sumo humano e oferta aos 
animais. “Uma alternativa 
seria a construção de cis-
terna, uma reivindicação 
dos beneficiários do Plano 
Brasil Sem Miséria”, disse 
Ruy Moraes, coordenador 
regional da Emater.

O técnico Gustavo Bar-
bosa lembrou que no pro-
cesso de busca ativa de 
alguns beneficiários foram 
inseridos no Programa Bol-
sa Família, emissão de DAP, 
a construção de aviários e 
unidades demonstrativas 
na atividade de avicultura 
alternativa.

Brasil Sem Miséria 
beneficia produtores

EM SERRARIA
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Professores da rede estadual vão 
receber capacitação ambiental
A ideia do curso é torná-los 
multiplicadores na defesa 
da causa ambiental 

A Superintendência 
de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), jun-
tamente com a Secretaria 
de Estado da Educação da 
Paraíba, está realizando 
(dias 11, 13 e 18) nas ci-
dades de Patos, Campina 
Grande e João Pessoa uma 
capacitação para os pro-
fessores do Ensino Funda-
mental II, com a finalidade 
de que se tornem multipli-
cadores na defesa das cau-
sas ambientais.

O superintendente da 
Sudema, João Vicente Ma-
chado Sobrinho,  ao falar 
da capacitação,  disse que 
“a preocupação com o meio 
ambiente tem que estar 
presente em toda a socie-
dade, medidas e ações são 
desenvolvidas buscando 
a proteção e preservação 
desse bem tão precioso. A 
educação ambiental é um 
dos principais fatores que 

contribuem para a cons-
cientização das pessoas, 
por isto, essa qualificação é 
de grande valia”.

Durante o curso, os 
profissionais da Educação  
recebem informações acer-
ca da história da educação 
ambiental, sua importân-
cia, discussões sobre os 
principais temas que são 
abordados na atualidade, 
e como realizar o planeja-
mento de aulas para apli-
car aos alunos.  

Segundo a coordena-
dora do setor de educação 
ambiental da autarquia, 
Taciana Wanderley Cirilo, 
a meta é atingir em média  
400 professores das di-
versas regiões do Estado 
da Paraíba.  “O evento se 
destina a capacitar e aper-
feiçoar os educadores para 
que possam passar aos alu-
nos conhecimentos ligados 
à temática ambiental e de 
sustentabilidade, propor-
cionando a reflexão sobre a 
importância destes na for-
mação dos adolescentes.”, 
ressaltou.

FOTO: Divulgação

João Vicente Sobrinho (foto) é o superintendente atual da Sudema, que  junto com a Secretaria da Educação promove a capacitação

O Sistema Nacional 
de Empregos da Paraíba 
(Sine-PB) disponibilizou 
nessa sexta-feira (13) 
uma lista contendo 322 
vagas de emprego ofer-
tados em João Pessoa 
(38), Campina Grande 
(99), Bayeux (9), Guara-
bira (2), sendo o maior 
número de postos em 
Santa Rita (208).

A categoria que mais 
oferece vaga é para auxi-
liar de produção (108) e 
trabalhador rural (100), 
em Santa Rita, para con-
tratação imediata. Já o 
Sine Guarabira está ofer-
tando vaga para enfer-
meiro (1) e auxiliar de 
escritório (1).

Já no município de 
Campina Grande o maior 
número de vagas dispo-
níveis é para operador de 
máquinas fixas em geral 

(40), auxiliar de limpeza 
(14), vendedor pracista 
(14), fiscal de prevenção 
de perdas (9) e estoquista 
(8). Entre as vagas no Sine 
em João Pessoa o maior 
número de ofertas é para 
representante comercial 
autônomo (10) e ajudan-
te de carga e descarga de 
mercadoria (10).

Inscrições
Os interessados de-

vem procurar a sede do Si-
ne-PB, localizada na Ave-
nida Duque de Caxias, 305, 
no Centro de João Pessoa 
(próximo ao Shopping 
Terceirão), portando RG 
e CPF. Mais informações 
podem ser obtidas tam-
bém pelos telefones (83) 
3218-6619, 3218-6618 ou 
3218-6624 (em João Pes-
soa) e (83) 3310-9412 (em 
Campina Grande).

Sine-PB oferta 322 
vagas de empregos

PARA SANTA RITA

CONFIRA OFERTA DE VAGAS

 SINE JOÃO PESSOA
10-AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE 
MERCADORIA
01-APONTADOR DE OBRAS
01-COORDENADOR DE EVENTOS
02-COPEIRO
02-COZINHEIRO DE RESTAURANTE
01-EMPACOTADOR A MÃO (Pessoas com 
Deficiência)
01-ENCANADOR
01-LAVADOR DE CARRO
01-OPERADOR DE CALDEIRA
01-OPERADOR DE INSTALADOR  DE AR-
CONDICIONADOR
10-REPRESENTANTE COMERCIAL 
AUTÔNOMO 
01-SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
01-TÉCNICO DE EDFICAÇÕES
04-TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
01-TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS DE INFORMÁTICA

SINE  CAMPINA GRANDE 
01 - AGENTE FUNERÁRIO
01 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
01- AUXILIAR DE COBRANÇA
01- CARTAZEIRO
09 - FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS
14 - AUXILIAR LIMPEZA

01 - EDUCADOR SOCIAL
01 - ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 
INDUSTRIAIS
08 - ESTOQUISTA 
01 - FARMACÊUTICO
40 - OPERADOR DE MÁQUINAS  
FIXAS EM GERAL
01 - OPERADOR DE VIRADEIRA DE CHAPAS
02 - PROMOTOR DE VENDAS 
01 - SERRALHEIRO
01 - SUPERVISOR DE VENDAS
01 - TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
14 - VENDEDOR PRACISTA

SINE SANTA RITA 
108-AUXILIAR DE PRODUÇÃO
100-TRABALHADOR RURAL

SINE BAYEUX 
02 - ELETRICISTA  DE INSTALAÇÕES DE 
VEICULOS AUTOMOTORES 
03 - MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
03 - OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA 
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES
01 - OPERADOR DE CALDEIRA

SINE GUARABIRA
01 - ASSISTENTE DE ESCRITÓRIO
01 - ENFERMEIRO

Focado em um mercado 
de trabalho cada vez mais 
exigente e carente de líderes 
empreendedores, o Instituto 
de Coaching Comprática, de 
São Paulo, realiza na capital 
paraibana o Treinamento Li-
derança e Empreendedoris-
mo, que acontece no sábado, 
21 de maio, na unidade do 
Senac em João Pessoa. O ob-
jetivo do curso é potenciali-
zar a visão empreendedora, 
desenvolver o perfil de líder 
e idealizar um negócio que já 
sairá montado, contribuindo 
com o crescimento profissio-
nal, a renda pessoal e a eco-
nomia do nosso Estado.

O Treinamento Lide-

rança e Empreendedorismo 
será desenvolvido de forma 
a potencializar ao máximo a 
capacidade do capital huma-
no, tornando-o mais visioná-
rio, decidido e com a certeza 
que pode mudar a sua vida 
financeira e ajudar muitas 
pessoas. O foco principal 
do treinamento é desenvol-
ver as pessoas para o em-
preendedorismo, eliminando 
crenças limitadoras e trans-
formando-as em crenças pos-
sibilitadoras. Os participantes 
receberão informações e fer-
ramentas de última geração 
para desenvolver a visão em-
preendedora e livrar-se das 
crenças que os limitam tomar 

decisões imediatas em suas 
vidas, que podem ajudá-las 
realizar seus sonhos pessoais 
e profissionais.

As inscrições podem 
ser feitas pelo site www.em-
preendedorismosesc.com.br, 
e aos interessados, o treina-
mento pode ser financiado 
através do Sicoob Litoral, que 
fica na Avenida Epitácio Pes-
soa, 1738, sala 101. O treina-
mento é realizado pelo Insti-
tuto de Coaching Comprática 
através de parceria com o 
Instituto Fecomércio, Sesc, 
Senac e Sicoob Litoral. Mais 
informações no site www.
pb.senac.br ou pelo telefone 
(83) 3208-3189.

JP sedia treinamento sobre 
liderança próximo sábado 

EmPREENDEDORISmO Após ser vaiado, 
novo ministro da 
Cultura garante 
os programas

Um dia depois de tomar 
posse como ministro da Edu-
cação e Cultura, Mendonça 
Filho (DEM-PE) foi recebi-
do com vaias e cartazes de 
protesto por funcionários da 
Cultura em uma reunião de 
apresentação, mas garantiu 
que pretende preservar fun-
dações ligadas à pasta e pro-
gramas de incentivo, como a 
Lei Rouanet.

O incidente aconteceu 
na sede do antigo MinC (Mi-
nistério da Cultura), que per-
deu o status de ministério no 
enxugamento da máquina 
promovido pelo presiden-
te interino Michel Temer 
(PMDB). A mudança gerou 
forte reação do setor.

Apesar do clima hostil, o 
ministro conseguiu controlar 
a situação e fez uma interven-
ção garantindo que as atribui-
ções do MinC passarão para a 
Secretaria Nacional de Cultu-
ra, que terá “identidade e au-
tonomia com a área”.

“Todas as entidades in-
diretas vinculadas ao MinC 
serão preservadas”, afirmou 
Mendonça. São elas a Funarte, 
Fundação Cultural Palmares, 
Fundação Casa de Rui Barbo-
sa, Biblioteca Nacional, Iphan 
e Ancine.

No primeiro desenho da 
reforma ministerial, Michel 
Temer pretendia preservar o 
MinC. O presidente nacional 
do PPS, deputado Roberto 
Freire (SP), chegou a ser con-
vidado para ocupar a pasta, 
mas o vice-presidente mudou 
de ideia poucos dias antes da 
votação da admissibilidade 
do impeachment no Senado.

Mesmo assim, o PPS ain-
da terá a prerrogativa de in-
dicar o secretário nacional de 
Cultura. Freire disse ao jornal 
O Estado de S. Paulo que não 
pretende assumir ele próprio 
a vaga. Ele disse a Temer e 
Mendonça que irá procurar 
alguém ligado ao setor.

A Associação dos Plan-
tadores de Cana da Paraíba 
(Asplan), por meio do Depar-
tamento Técnico (Detec), está 
disponível o ano inteiro para 
a elaboração de projetos técni-
co/financeiro para a aquisição 
de recursos direcionados ao 
custeio ou investimento para 
plantio de cana-de-açúcar na 
Paraíba. As propostas elabora-
das, este ano, pelo Detec tota-
lizam 64 projetos, sendo 62 de 
custeio e dois de investimento, 
e chegam ao montante de R$ 
15.213.883,76. Esse volume 
de recursos pleiteado foi dire-
cionado para o Banco do Brasil 
(BB), Banco do Nordeste do 
Brasil (BNB), Bradesco e Caixa 
Econômica Federal (CEF).

 O banco que mais rece-
beu propostas foi o BB, com 
28 projetos de custeio de sa-
fra e dois de financiamento, 
totalizando 30 projetos. Jun-
tas essas propostas chegaram 

ao valor de R$ 6.254,394. Ao 
Bradesco foram enviados 24 
projetos de custeio totalizando 
R$ 6912.998,33, sendo a insti-
tuição com o maior valor total 
das propostas. Para a CEF fo-
ram remetidos seis projetos de 
custeio de safra com valor total 
de R$ 1.577.181,17. Enquan-
to que para o BNB foi enviado 
quatro projetos de custeio, to-
talizando R$ 469.309,36.

As propostas formatadas 
pela Asplan somaram um total 
de R$ 15.213.883,76, sendo R$ 
15.010.095,94 para os 62 pro-
jetos de custeio e apenas  R$ 
203.778,82 para novos inves-
timentos. O serviço de elabo-
ração dos projetos é realizado 
gratuitamente pelo Detec para 
os associados e é feito pelo geo-
tecnólogo da Asplan e respon-
sável pelos projetos na entida-
de, Thybério Luna. “Com esse 
serviço nós oferecemos um 
suporte técnico-administra-

tivo ao produtor para que ele 
possa, cada vez mais, investir e 
melhorar sua cultura e produ-
tividade”, afirma o presidente 
da Asplan, Murilo Paraíso. 

O Detec da Asplan funcio-
na de segunda-feira a quinta- 
feira, das 8h às 12h e das 13h 
às 17h, e as sextas, das 8h às 
13h e fica localizado no pré-
dio sede da entidade, na Rua 
Rodrigues de Aquino, 267, no 
Centro de João Pessoa.

Custeio de safra e investimento 
na PB passa R$ 15 milhões

CANA-DE-AçÚCAR

Para a CEF 
foram remetidos 
seis projetos 
de custeio 
de safra no 
valor total de 
R$ 1.577.181,17
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Governo cortará 4 mil comissionados

O governo do presi-
dente da República interi-
no, Michel Temer, preten-
de extinguir 4 mil cargos 
comissionados até o fim 
do ano, mil a mais do que 
o corte anunciado pela 
presidente afastada Dilma 
Rousseff em outubro do 
ano passado.

Serão revistos tam-
bém todos os 51 diferentes 
métodos de contratação 
previstos hoje no arcabou-
ço legal do governo, entre 
cargos comissionados e 
funções gratificadas, com o 
objeto de reduzir e simpli-
ficar as regras.

“Isso não resolve a 
questão do gasto público 
e da meta de déficit fiscal, 
mas é um posicionamen-
to que o governo deve to-
mar como exemplo para a 
sociedade”, disse o minis-
tro do Planejamento, De-
senvolvimento e Gestão, 
Romero Jucá, na primeira 
entrevista coletiva de mi-
nistros do governo Temer.

Para facilitar os cor-
tes, o presidente interino 
Michel Temer solicitou aos 
ministros recém-empossa-
dos que preencham apenas 
75% dos postos de livre 

REDUÇÃO DE gastOs

O ministro Romero Jucá
afirmou que métodos de 
contratos serão revistos

provimento a que têm di-
reito em seus ministérios.

O governo interino 
não deu uma estimativa de 
quanto será economizado 
com o corte de cargos, que, 
segundo Jucá, abrangerá 
também as empresas pú-
blicas, entre elas os bancos 
estatais.

De acordo com Jucá, o 
montante que se pretende 
economizar “será anun-
ciado no momento certo”. 
“Existem cargos diferen-
tes, com valores diferen-
tes, situações diferentes. 
E, se nós pudermos passar 
dos 4 mil cargos, nós pas-
saremos dos 4 mil cargos”, 
acrescentou o ministro.

Reajustes salariais
O ministro afirmou 

que o governo interino 
honrará os projetos de re-
ajuste salarial de servido-
res que foram enviados ao 
Congresso pelo governo 
afastado, respeitando os 
acordos alcançados em ne-
gociações.

Jucá acrescentou, no 
entanto, que sete projetos 
enviados na quinta-feira 
(12) ao Congresso, pouco 
antes de Dilma Rousseff 
ser intimada de seu afasta-
mento, serão revisados an-
tes de ter prosseguimento.

“Uma posição sobre 
esses novos projetos será 
dada posteriormente, le-
vando em conta a realida-
de das carreiras, o que foi 
negociado”, afirmou.

Felipe Pontes
Da Agência Brasil 

Daiene Cardoso
Da Agência Estado

Ao deixar o prédio da 
Câmara dos Deputados 
nessa sexta-feira, 13, o pre-
sidente interino da Câmara 
dos Deputados, Waldir Ma-
ranhão (PP-MA), voltou a 
demonstrar disposição em 
permanecer no cargo. “Te-
mos de trabalhar pelo Bra-
sil”, declarou. Mais cedo, o 
deputado rechaçou publi-
camente a possibilidade 
de abandonar a função e 
alegou que era preciso “ad-
ministrar o País”. “Não tem 
renúncia. Sem renúncia”, 
afirmou

 Em sua passagem pela 
Câmara nessa sexta-feira, 
Maranhão assinou o ato que 
estabelece as prerrogativas 
a serem concedidas ao pre-
sidente da Casa afastado, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ). 
O documento dá a Cunha 
o mesmo tratamento dado 
pelo presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-
-AL), à presidente afastada 
Dilma Rousseff.

 A Secretaria Geral da 
Mesa espera coletar ainda 
hoje a assinatura do segun-
do-secretário, deputado 
Felipe Bornier (PROS-RJ), a 
última que falta para publi-
car o documento.

Regalias
O ato da presidência 

estabelece que Cunha terá 
direito a salário integral 
de R$ 33.763,00, uso da 
residência oficial em Bra-
sília, segurança pessoal, 
assistência médica ofereci-
da pela Casa, carro oficial 
reserva e transporte aéreo 
da Força Aérea Brasileira 
(FAB), mas mais simples 
que o usado pela presidên-
cia da Câmara.

O peemedebista tam-
bém poderá contar com 
uma equipe do gabinete 
pessoal e terá R$ 92.053,20 
para gastar com os funcio-
nários. Só foram cortados 
de Cunha o chamado “co-
tão” - uma verba adicional 
de R$ 35.759,20 para ati-
vidade parlamentar desti-
nada ao pagamento, por 
exemplo, de aluguel de 
carros e passagens aére-
as - e o auxílio-moradia 
de R$ 4.253,00, recurso que 
ele já não utilizava por dis-
por da residência oficial. 

Maranhão descarta 
renunciar presidência

CâMaRa DOs DEPUtaDOs

Da agência Estado 

 Um dia depois de ser afasta-
da da Presidência da República, 
Dilma Rousseff expressou con-
fiança de que terá sucesso no jul-
gamento de seu impeachment 
no Senado brasileiro. “Eu acre-
dito na minha defesa”, disse 
Dilma em entrevista à imprensa 
estrangeira. “Eu viajarei para 
onde for convidada para me de-
fender”.

 Dilma criticou o gabinete in-
teiramente branco e masculino 
anunciado na quinta-feira (12)
pelo presidente em exercício, 
Michel Temer, que a substituirá 
durante seu afastamento. “La-
mento que não tenha nenhuma 
mulher ou pessoa negra na ad-
ministração após muitos anos”, 
disse Dilma. “Discriminação de 
gênero e racial é uma questão 
séria no Brasil”, acrescentou.

A presidente afastada con-
versou com cerca de duas deze-
nas de jornalistas representan-
tes da imprensa estrangeira na 
residência oficial, o Palácio da 
Alvorada, onde continuará mo-
rando durante o julgamento do 
impeachment.

 Na entrevista, assim como fez 
anteriormente, Dilma afirmou 
que não fez nada errado e que 
o movimento do impeachment 
significa a derrubada de um go-
verno eleito democraticamente. 
Dilma tem acusado Temer, um 
antigo aliado, de conspirar com 
os inimigos políticos dela para to-
mar o comando do País.

“Esse processo não tem 
base legal. É um golpe”, disse 
Dilma. “É um mecanismo po-
lítico pelo qual pessoas que 

Dilma diz à imprensa estrangeira que 
acredita em sua defesa no Senado

PROCEssO DE iMPEaChMEnt

não foram eleitas chegam ao 
poder.” A presidente afastada 
também afirmou que o sistema 
político precisa de uma reforma 
profunda.

 O ex-advogado geral da 
União, José Eduardo Cardozo, 

que tem representado Dilma 
durante o processo de impea-
chment, apareceu com ela na 
entrevista dessa sexta-feira. 
Cardozo disse que vai represen-
tá-la durante o julgamento no 
Senado.

Dilma aproveitou para criticar gabinete inteiramente branco e masculino de Temer
“Temos de 
trabalhar pelo 
Brasil. Não tem 
renúncia”, disse
o presidente 
interino Waldir
Maranhão

FOtO: Lula Marques-Agência PT

O ministro Romero Jucá disse que o governo interino honrará  os projetos de reajuste salarial dos servidores enviados ao Congresso

FOtO: José Cruz-Agência Brasil
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Ministro da Fazenda já admite alta
de impostos e o retorno da CPMF
Em abril, colaboradores de 
Temer haviam descartado
a volta da contribuição

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de maio de 2016

Geral

O Brasil tem diante de si um grande desafio. Terá de 
explicar muito bem ao mundo, a seus parceiros políticos e 
comerciais da América Latina e fora dela por que o Congresso 
está depondo Dilma Rousseff, reeleita democraticamente, 
pelas urnas, há 19 meses, com 54 milhões de votos.

O que poderia justificar esse julgamento apressado e o 
afastamento? Ao pensar nas grandes deposições e renúncias 
da história, vem-nos à mente em especial o caso de Richard 
Nixon em 1974, deixando a Casa Branca em desgraça depois 
que se descobriu toda uma trama de espionagem nos 
escritórios do partido democrata no hotel Watergate.

É disso que se alimentaram, tradicionalmente, as 
chamas das verdadeiras quedas presidenciais nas grandes 
potências internacionais. Como também no Brasil. Basta 
lembrar que quando Fernando Collor renunciou, em 
1992, ele o fez na esteira de graves acusações de tráfico 
de influência e cobrança de propinas.

É estranho, assim, que Dilma Rousseff não esteja 
sendo julgada por fazer espionagem, por ter roubado, 
por ter enriquecido ou beneficiado a si ou a sua família 
durante os seis anos em que esteve no poder. Ao que 
sabemos, a presidenta não embolsou um único centavo 
além da remuneração de 320.000 reais ao ano que lhe 
cabe por presidir o país.

A governante é acusada de descumprir a legislação 
fiscal ao utilizar dinheiro de bancos públicos para cobrir 
buracos orçamentários, dando a sensação de que as 
contas governamentais estavam sob controle antes das 
últimas eleições.

Trata-se de uma maquiagem fiscal, pura e simples. Nada 
de novo debaixo do sol. São incontáveis os casos de ajustes 
de contas suspeitos nos países desenvolvidos. Isso foi feito 
no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha e no mundo todo, 
principalmente em anos de crise econômica. Sem dúvida, é 
uma prática nociva pela qual qualquer Governo deve prestar 
contas, mas que não justifica, de modo algum, a adoção de 
uma medida tão drástica como é o impeachment.

O bom das democracias ocidentais é que elas possuem 
garantias institucionais destinadas a renovar o Governo 
dentro de prazos definidos pela via constitucional. Se um 
presidente ou um primeiro-ministro fracassam em sua gestão, 
ele ou seu partido pagarão o preço nas eleições seguintes. 
Enquanto isso, têm o direito e o dever de governar. Mais do 
que isso: um país não pode viver em um estado permanente 
de campanha eleitoral. E não deve se pautar conforme as 
oscilações das pesquisas sobre popularidade.

Há hoje 61% de brasileiros para os quais a presidenta 
deve ser destituída? De fato. Mas certamente em 1978 era 
muito maior o percentual de norte-americanos que gostariam 
de ver o então presidente Jimmy Carter pelas costas, no 
contexto de uma crise econômica e energética não muito 
diferente da que vive hoje o Brasil. E esperaram. Foram às 
urnas em 1980, quando cabia, tiraram-no e escolheram 
Ronald Reagan por uma esmagadora maioria.

É desalentador e negativo para a imagem do 
Brasil ver como uma onda de indignação nas ruas 
deu legitimidade a uma iniciativa puramente política. 
É, falando claramente, uma operação liderada por 
legisladores muito mais suspeitos de corrupção que 
Rousseff. Um dado: mais de metade dos parlamentares do 
Brasil têm problemas com a Justiça, sofrendo acusações 
de delitos como sequestro, agressão e roubo.

Tudo isto condimentado com uma verdadeira crueldade. 
Não há palavra que descreva melhor o voto que o congressista 
conservador Jair Bolsonaro proferiu há um mês em favor do 
impeachment de Rousseff. Dedicou-o ao coronel Carlos Alberto 
Brilhante Ustra, responsável por incontáveis atos de tortura 
durante a ditadura, inclusive contra a própria presidenta. 
Seu filho Eduardo Bolsonaro, também congressista, votou 
em homenagem “aos militares de 64”.

É um drama que um político eleito pelo povo se 
permita hastear a bandeira de 1964. E dá fôlego a Rousseff 
e ao Partido dos Trabalhadores para denunciar um golpe 
de Estado perante os seus aliados internacionais. Naquele 
fatídico ano, um destacado jornal do Rio exigia em sua capa 
um “governo definitivo, apartidário e democrata”. “Não 
podem ser adiadas as medidas excepcionais reclamadas pela 
excepcionalidade da situação”, proclamava. Logo veio o golpe 
militar. O Brasil entrou em uma das etapas mais sombrias da 
sua história. As massas que apoiavam o golpe se atribuíam a 
representação do sentimento majoritário.

Ignoravam a máxima de que a verdadeira 
democracia representa a vontade da maioria, mas deve 
proteger também os direitos das minorias, incluídas neste 
caso as que querem que sejam respeitados os prazos 
eleitorais que permitem, acima de tudo, a estabilidade de 
um gigante da América Latina.

O fantasma de 1964

Brasília - Menos de 24 ho-
ras depois de assumir o cargo, 
o novo ministro da Fazenda 
e Previdência, Henrique Mei-
relles, já avisou que irá tomar 
medidas duras e poderá ter de 
contar com um novo tributo, 
ainda que temporariamente. 

A volta da CPMF não 
está descartada, ao contrário 
do que pregavam em abril 
os colaboradores de Temer. 
A prioridade será garantir a 
sustentabilidade das contas 
públicas e evitar o cresci-
mento explosivo da dívida do 
governo, indicou ontem Mei-
relles. Por isso, o governo não 
vai retirar do Congresso, por 
enquanto, a proposta de res-
suscitar o imposto do cheque, 
enviada pela equipe de Dilma. 

Na primeira entrevista 
como ministro, Meirelles não 
anunciou nenhuma medida 
concreta, como esperava o 
mercado financeiro, mas deu a 
direção da cartilha que adotará 
no seu Plano de Estabilização 
Fiscal: arrocho fiscal com corte 
de despesas, teto para o cres-
cimento dos gastos, revisão 
“criteriosa” dos programas so-
ciais, reformas da Previdência 
e trabalhista, redução dos sub-
sídios, desonerações e corte de 
cargos comissionados.

Todas medidas duras, já 
começaram ontem mesmo a 

opiniao.auniao@gmail.com

Alandete
David
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Henrique Meirelles, como ministro da Fazenda, diz que não vai retirar do Congresso a proposta da CPMF

sofrer resistências da oposi-
ção e dos partidos aliados que 
compõem a base parlamen-
tar de apoio de Temer. “Não é 
possível agradar a todo mun-
do”, afirmou o ministro, ao 
comentar que protestos e crí-
ticas serão enfrentados com 
naturalidade. 

O ministro criticou, so-
bretudo, o tamanho das de-
sonerações e dos subsídios 
dos programas do governo, 
a “bolsa empresário”. E deu 
o recado: “Podemos e vamos 
sim cortar privilégios dos 
que não precisam”.

Meirelles previu que há 
condições de uma recuperação 
rápida da economia, baseada 

no impacto que essas medidas 
podem ter no retorno da con-
fiança. O emprego, disse, virá 
com o crescimento. Mas não se 
comprometeu com prazos para 
o fim da crise. Ele informou que 
só anunciará medidas depois 
de uma ampla análise da situa-
ção das contas públicas.

Críticas
Agora no papel de oposi-

ção, deputados do PT e de par-
tidos que eram aliados de Dil-
ma questionaram a mudança 
de discurso da equipe do pre-
sidente em exercício de Michel 
Temer. “Todos os deputados 
que defendiam e votaram a 
favor do impeachment da pre-

sidente Dilma Rousseff tam-
bém levantavam placas de ‘xô, 
CPMF’ É de se estranhar essa 
mudança de discurso”, afirmou 
Paulo Teixeira (PT-SP). Ele não 
quis dizer se o partido votaria 
a favor da volta da CPMF.

Para Silvio Costa (PT-
doB-PE), que foi vice-líder do 
governo Dilma, o governo Te-
mer se apropriou dos projetos 
elaborados pela equipe da pre-
sidente afastada. “A oposição 
votou contra tudo. Quero que 
expliquem por que mudaram 
de posição.” Segundo ele, o 
governo provisório não tem 
legitimidade para votar as re-
formas que o Brasil precisa. 
(Colaborou Júlia Lindne)

Meirelles também disse 
que é necessário reduzir a in-
dexação [atrelação a índices de 
correção] na economia brasi-
leira e afirmou que precisa tra-
balhar com o crescimento no-
minal das despesas. Segundo 
ele, é preciso evitar a indexação 
generalizada e todo o processo 
que acentue essas práticas. “É 
importante que passemos a 
trabalhar com a fixação de te-
tos e metas nominais. Existe 
mais de um caminho a seguir”.

Para o ministro, o governo 
terá condições políticas para 
aprovar as mudanças fiscais 
necessárias no Congresso Na-
cional. “A minha avaliação é 
que a sociedade brasileira está 

amadurecida para medidas de 
ajustes importantes. O que não 
é possível, na experiência de 
todos, é continuar como está. 
Congresso e população estão 
prontos para ouvir uma análise 
realista do que é preciso fazer 
para recompor a renda”, enfa-
tizou.

Meirelles falou ainda que 
o governo não teme manifes-
tações diante da adoção de 
medidas duras para corrigir a 
economia, porque essas ma-
nifestações fazem parte da de-
mocracia. Meirelles lembrou 
que o mais importante é que 
prevaleça o interesse maior 
da sociedade. “Não vemos isso 
com grande apreensão. As pes-

soas que se sentirem prejudi-
cadas vão se manifestar. Faz 
parte da democracia”, disse ele.

Dívidas dos estados
Sobre a dívida dos esta-

dos, Meirelles disse que o acor-
do para solucionar o problema 
será feito de forma a não lesar 
a União. “Ao mesmo tempo va-
mos estabelecer metas e obje-
tivos de gerência da questão 
fiscal dos estados no futuro”.

Subsídios às empresas
Meirelles disse ainda que 

revisará os subsídios conce-
didos a empresas, mas será 
respeitado o direito adquirido. 
“Aquele [acordo] que estiver 

em andamento, com prazo de-
terminado, o compromisso do 
governo será respeitado. O que 
é importante é que tudo isso 
seja revisto na medida que vai 
vencendo É importante que 
não seja perpetuada essa situa-
ção”, disse.

Sobre os programas so-
ciais, Meirelles ressaltou que o 
fato de mantê-los não significa 
mau uso do dinheiro público. 
Para ele, no entanto, o uso de 
recursos públicos exige ava-
liação criteriosa. O ministro 
da Fazenda disse ainda que o 
Brasil já enfrentou situações 
difíceis e as superou e que 
agora vai novamente superar 
a crise atual.

Subsídios a empresas serão revisados

O presidente da Fundação 
Joaquim Nabuco (Fundaj), Paulo 
Rubem Santiago, pediu demissão 
por não reconhecer a legitimida-
de de Michel Temer (PMDB) em 
ocupar a presidência da Repúbli-
ca de forma interina. Seu pedido 
de exoneração foi encaminhado 
ao Ministério da Educação (MEC) 
na manhã dessa sexta-feira (13), 
depois de reunião extraordinária 
com todos os servidores da insti-
tuição. A Fundaj atua na área de 
educação e cultura, e tem aproxi-
madamente 270 servidores.

No cargo há 13 meses, Paulo 

Rubem Santiago resolveu se an-
tecipar a uma possível demissão, 
além de demonstrar publicamen-
te discordância com o processo de 
impeachment de Dilma que levou 
Temer a ser presidente interino. 
“Esse processo é um golpe, des-
provido de legalidade e legitimi-
dade”, disse ele ao lembrar que 
foi convidado para ocupar o cargo 
por Dilma: “Entendemos que era 
um dever de coerência entregar o 
cargo, já que é um governo que 
não foi eleito pela população. Eu 
fui chamado para o cargo pela 
presidenta Dilma e o ministro 
Aloizio Mercadante, então não 
havia coerência em permanecer 
na fundação para conviver com 

um governo que eu não concordo 
com a legitimidade dele”.

Atualmente, a Fundaj passa-
va por um redesenho institucional 
para fortalecer a fundação como 
produtora de conhecimento cientí-
fico na área de Ciências Humanas. 
Também foi credenciada recente-
mente pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) para virar uma 
escola de governo para servidores 
públicos. Dois cinemas, o Museu do 
Homem do Nordeste e outras inicia-
tivas culturais também fazem parte 
da instituição, que tem orçamento 
anual pequeno, quando compara-
do a outros órgãos federais: cerca 
de R$ 100 milhões.

“Esse processo é um golpe”
presIdeNTe dA FuNdAçãO jOAquIm NAbuCO se demITe

Sumaia Villela
Da Agência Brasil
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Atentado do Estado Islâmico deixa 
13 mortos e 25 feridos no Iraque
O ataque aconteceu em
um café ao norte de 
Bagdá, capital iraquiana

Da Agência Estado

Bagdá - Militantes do Es-
tado Islâmico atacaram um 
café ao norte de Bagdá no 
início dessa sexta-feira, ma-
tando ao menos 13 pessoas 
e ferindo outras 25, aumen-
tando a intensa onda de vio-
lência terrorista no Iraque na 
última semana.

 Vestidos com uniformes 
militares, três homens arma-
dos abriram fogo contra as 
pessoas no café em Balad, 
uma cidade predominante-
mente xiita, localizada a 80 
quilômetros da capital, Bag-
dá, disseram autoridades lo-
cais.

 Dois deles vestiam co-
letes com explosivos, que fo-
ram detonados depois que as 
forças de segurança chega-
ram ao local para investigar, 
matando seis pessoas.

O Estado Islâmico - um 
grupo terrorista sunita que 
controla grandes áreas de 
território iraquiano - reivin-
dicou a responsabilidade 
pelo ataque em um comu-
nicado, dizendo que três de 
seus homens abriram fogo 
contra combatentes xiitas 
em Balad. Um dos homens se 
explodiu quando as pessoas 
chegaram para retirar os fe-
ridos, disse o grupo.

 As milícias xiitas lutam 
ao lado das forças iraquianas 
na batalha para arrancar o 
Estado Islâmico de partes do 
país sob o seu controle.

Onda de vilência
Os ataques seguem uma 

onda de violência do Estado 
Islâmico ao redor de Bagdá 
nesta semana, expondo fa-
lhas de segurança e aumen-
tando ainda mais a pressão 
sobre o primeiro-ministro, 
Haider al-Abadi. Abadi já vi-
nha enfrentando um movi-
mento de protesto em massa 
e caos político que desafiou 
sua liderança.

A frustração popular 
tem crescido em meio ao 
aumento dos ataques e es-
tagnação política em Bag-
dá, enquanto as forças ira-
quianas apoiadas por uma 
coalizão militar liderada 
pelos EUA fazem ganhos no 
campo de batalha contra o 
Estado Islâmico em outros 
lugares. Nos últimos me-
ses, as forças iraquianas 
retomaram as cidades de 
Ramadi e Hit na província 
de Anbar.

Ahmed al-Safi, um repre-
sentante do grande aiatolá 
Ali al-Sistani, o líder religioso 
xiita do Iraque, emitiu uma 
crítica rara nessa sexta-feira 
sobre o impasse político em 
Bagdá em meio ao recente 
aumento da violência.

“Quando os oficiais vão 
voltar aos seus sentidos e pa-
rar a sua insignificância po-
lítica e de se preocupar com 
os seus interesses pessoais e 
se unir para deter a queda e 
a confusão na administração 
do país?”, disse al-Safi.

Quarta-feira foi um dos 
dias mais violentos em Bag-
dá dos últimos anos, com 
pelo menos 88 pessoas mor-
tas em atentados reivindica-
dos pelo Estado Islâmico.

Bruxelas - O acordo de 
imigração da União Europeia 
(UE) com a Turquia e o fecha-
mento da fronteira dos Bál-
cãs levaram a uma queda de 
90% no número de imigran-
tes que chegam na Grécia, 
disse a agência de fronteiras 
da União Europeia (Frontex), 
nessa sexta-feira.

 Menos de 2.700 imi-
grantes, principalmente sí-
rios, chegaram em abril nas 
ilhas gregas, uma queda de 

90% em relação ao mês an-
terior, informou Frontex. O 
número total de chegadas na 
Grécia durante todo o mês de 
abril foi abaixo do número 
atingido em apenas uma ilha 
grega em um único dia em 
outubro do ano passado, ob-
servou a agência.

A agência sinalizou duas 
razões para a queda: a deci-
são tomada em meados de fe-
vereiro pelos países do Nor-
te da Grécia para restringir 
o acesso dos imigrantes na 
chamada rota dos Bálcãs e o 

acordo de imigração fechado 
entre a Turquia e a UE em 
março.

 Sob os termos do acor-
do, a Turquia concordou em 
ter de volta todos os imi-
grantes que chegarem nas 
ilhas gregas depois de 20 de 
março, em troca 6 bilhões 
de euros em ajuda da UE e a 
isenção de visto para os cida-
dãos turcos para o bloco. No 
entanto, este acordo segue 
ameaçado em meio a um im-
passe entre os parlamentares 
sobre a concessão de visto.

Londres - O Fundo 
Monetário Internacio-
nal (FMI) afirmou que 
uma eventual decisão 
para o Reino Unido 
sair da União Europeia 
pode ter efeitos nega-
tivos e substanciais para 
a economia do país. A 
advertência é a mais 
recente sobre os custos 
potenciais antes da vo-
tação popular sobre o 
tema no país em junho.

O FMI afirmou, na 
conclusão de uma revi-
são regular sobre a eco-
nomia do Reino Unido, 
que um voto a favor da 
saída da UE em 23 de ju-
nho poderia “precipitar 
um período prolonga-
do de grande incerte-
za, levando volatilidade 
ao mercado financeiro 
e um choque à produ-
ção”. O Fundo disse 
que os custos poderiam 
ser substanciais, ao citar 
pesquisas segundo as 
quais a economia pode-
ria ficar entre 1% e 9% 
menor no longo prazo, 
caso o país deixasse o 
bloco.

 Já os partidários da 
saída da UE acreditam 
que a economia do Rei-
no Unido receberia um 

impulso e que qualquer 
problema no curto pra-
zo seria gerenciável e 
rapidamente superável.

O Fundo disse tam-
bém que o status de 
Londres como centro fi-
nanceiro global poderia 
ser erodido, diante de 
uma eventual saída da 
UE. Com isso, o país per-
deria os chamados di-
reitos segundo os quais 
os profissionais podem 
trabalhar em qualquer 
país da UE sem preci-
sar de autorizações em 
separado de qualquer 
uma das 28 nações do 
bloco. Essas autoriza-
ções são cruciais para o 
país, porque boa parte 
de sua economia é ba-
seada em serviços, parti-
cularmente em relação 
a postos do setor de fi-
nanças, como contabili-
dade, serviços bancários 
e consultoria tributária.

Caso decida sair, 
o Reino Unido terá de 
negociar os termos dis-
so e sua nova relação 
com a UE, um processo 
que deve levar tempo. 
O FMI lembrou que a 
UE mantém acordos co-
merciais com 60 países 
de fora do bloco e há 
negociações com outras 
67 nações.

FMI alerta ingleses 
sobre saída da UE

ECONOMIA

Da Agência Estado

Da Agência Estado

FOtO: Hassan Ammar-Associated Press-Estadão Conteúdo

Beirute - O chefe mili-
tar do Hezbollah no Líbano, 
Mustafa Badreddine, morreu 
na última terça-feira em uma 
explosão em Damasco, capi-
tal da Síria, um golpe para o 
grupo xiita. O grupo, que é 
inimigo declarado de Israel, é 
considerado uma “organiza-
ção terrorista” pelo governo 
dos Estados Unidos.

Badreddine, de 55 anos, 

tinha sido o mentor do en-
volvimento do grupo na 
guerra civil da Síria desde 
que os combatentes do Hez-
bollah se juntaram à batalha 
no lado das forças do presi-
dente Bashar Assad contra 
aqueles que tentam removê-
-lo do poder, segundo a im-
prensa pró-Hezbollah. Hez-
bollah, junto com o Irã, tem 
sido um dos apoiadores mais 
fortes de Assad.

Segundo o grupo, o ata-

que ocorreu perto do aero-
porto de Damasco, sem dar 
mais detalhes. O aeroporto 
fica perto do santuário xiita 
de Sayyida Zeinab, onde o 
grupo tem ampla presença e 
várias posições militares.

O Hezbollah disse que 
vários outros militantes fi-
caram feridos na explosão e 
que irá investigar a natureza 
da explosão, se foi resultado 
de um ataque aéreo, ataque 
com mísseis ou artilharia.

 Na terça-feira à noite, 
o Hezbollah negou relatos 
de que a Força Aérea de 
Israel atingiu um comboio 
do Hezbollah na fronteira 
Líbano-Síria.

A morte de Badreddine 
é o maior golpe para o grupo 
militante desde 2008, quan-
do houve o assassinato de 
seu predecessor, Imad Mu-
ghniyeh, que foi morto em 
um ataque com bomba em 
Damasco.

Chefe militar do Hezbollah morre 
em uma explosão na capital da Síria

Cai em 90% o fluxo de imigrantes

Morre mulher mais velha do mundo 

GUERRA CIVIL

GRÉCIA

COM 116 ANOS

Simpatizantes do Hezbollah carregam o caixão do chefe militar de grupo extremista no Líbano, Mustafa Badreddine, que morreu em explosão

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Nova York - Susannah 
Mushatt Jones, considera-
da a pessoa mais velha do 
mundo, morreu em Nova 
York, nos EUA, aos 116 
anos. Ela tomou o lugar de 
pessoa mais velha do mun-
do após a morte de uma 
japonesa de 117 anos. Su-
sannah nasceu em 1899, 

a última norte-americana 
nascida no século 19.

Robert Young, consultor 
sênior do Gerontology Re-
search Group, disse que Su-
sannah morreu em um asilo 
no Brooklyn na quinta-feira 
e que ela tinha ficado doen-
te nos últimos 10 dias. Ela 
passou os últimos 30 anos 
no asilo.

 Ela nasceu em uma pe-

quena fazenda perto da cida-
de de Montgomery, no Alaba-
ma, em 1899. Ela foi uma dos 
11 irmãos e frequentou uma 
escola especial para jovens 
meninas negras. Membros da 
família disseram que ela viveu 
até os 116 anos por causa de 
seu amor à família e generosi-
dade com outras pessoas.

Susannah se tornou a 
pessoa mais velha do mun-

do segundo o livro dos re-
cordes Guinness World, 
depois que Misao Okawa, 
de 117 anos, morreu em Tó-
quio no ano passado.

Young disse que a ita-
liana Emma Morano, tam-
bém de 116 anos, apenas 
alguns meses mais jovem 
que Susannah, é agora a 
pessoa mais velha do mun-
do não oficial.

Acordo da UE 
com a Turquia  e 
fechamento de 
fronteiras são 
apontados como 
responsáveis 
pela redução 
de imigrantes
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combate a crimes 
de racismo 
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Estado estimula o hábito de leitura com bibliotecas digitais
Educação

Foto: Secom-PB

O Projeto Bibliotecas 
Rurais, executado pelo Go-
verno do Estado, por meio 
da Gestão Unificada Eme-
pa/Interpa/Emater (GU), 
vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca (Se-
dap), ganha novo impulso 
com a implantação de bi-
bliotecas digitais a partir 
deste mês. A ação tem a 
finalidade de despertar o 
interesse pelo hábito da 
leitura, a compreensão e in-
terpretação de textos com 
crianças, jovens e adultos 
do meio rural paraibano.

Segundo o presidente 
da Gestão Unificada, Ni-
valdo Magalhães, as cinco 
primeiras bibliotecas digi-
tais serão instaladas até o 
final deste mês nas áreas 
do Ecoprodutivo - Projeto 
piloto da GU, nas comuni-
dades rurais de Alagamar, 
no município de Salgado de 
São Félix; Quilombola Se-
nhor do Bonfim, em Areia; 
Oziel Pereira, em Remígio; 
Quilombola de Pitombeira, 
em Várzea, e Bartolomeu, 
em Bonito de Santa Fé. Ele 
adiantou que, inicialmente 
serão disponibilizados 15 
microcomputadores com-
pletos que devem permi-
tir às famílias agricultoras 
acesso à cultura, gerando 
enriquecimento do saber, 
além da permanência no 
campo.

Na avaliação da che-
fe do Núcleo de Extensão 
Social da Emater GU, Zilda 
Abrantes, a iniciativa che-
ga em boa hora, “uma vez 
que o mundo digital está 
cada vez mais fazendo par-
te do processo de desen-
volvimento da educação, 
enriquecendo descobertas, 
conhecimento e estudo”, 
destacou. Ela explica que as 
bibliotecas digitais do Eco-
produtivo são aparatos tec-
nológicos onde é possível a 
convergência de formatos, 
conteúdos convencionais 

Crianças descobrem o prazer da leitura por meio do projeto Bibliotecas Rurais que ganhará novo impulso com a implantação de equipamentos digitais a partir deste mês

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

para software, conteúdos 
animados, estatísticos e 
audiovisuais. Disponibiliza 
também filmes, livros, links 
e artigos.

Início 
Criado há dois anos 

pela coordenadoria regio-
nal da Emater (GU) de João 
Pessoa, o Projeto Biblio-
tecas Rurais, denominado 
“Cantinho do Saber”, consis-
te em um conjunto de ações 
educativas de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
(Ater) e tem como objetivo 
beneficiar famílias agricul-
toras por meio de incentivo 
à leitura, à valorização da 
cultura local e à conserva-
ção do meio ambiente. As 
20 unidades implantadas 
contam, cada uma, com um 

acervo de 230 livros obti-
dos por doação, os quais 
remetem à leitura diversifi-
cada. São livros da área da 
agricultura familiar, didáti-
cos, paradidáticos, de pes-
quisa e técnicos, que abor-
dam a realidade da vida  e 
a produção no campo. Entre 
os doadores destacam-se 
o Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA), a 
Secretaria de Educação do 
Estado, a Embrapa, o INSS e 
a população.

Os municípios contem-
plados são Cuité de Maman-
guape, Cabedelo, Santa Rita, 
Sapé, Pitimbu, Alhandra, 
Conde, Rio Tinto, Maman-
guape e Baía da Traição, to-
dos integrantes da Emater 
(GU), Região Administrati-
va da João Pessoa.

O Governo Do Estado, por meio da 
Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), 
fechou uma nova parceria com a Opera-
dora CVC - considerada uma das maiores 
empresas da América do Sul - para a rea-
lização de uma série de ações promocio-
nais do Destino Paraíba em todo o País. 
Amanhã já estará chegando em João 
Pessoa um grupo de agentes de viagens 
da CVC Santo André (SP), que fará visitas 
técnicas a empreendimentos hoteleiros, 
bem como aos principais pontos turísti-
cos até a próxima quarta-feira (18).

 A presidente da PBTur, Ruth Aveli-
no, enfatizou que as parcerias fechadas 
com a CVC sempre têm dado excelentes 
resultados em termos de captação de tu-

ristas. A operadora é formada por mais 
de 1.000 lojas exclusivas e 6.500 agên-
cias multimarcas credenciadas no Brasil. 
“Fechamos várias parcerias que serão 
desenvolvidas ao longo de seis meses - 
de maio a outubro deste ano - focando 
os festejos juninos e o período de verão 
na alta estação”, disse Ruth Avelino.   

Na programação consta city-tour 
pelos pontos turísticos de João Pessoa, 
entre as praias urbanas e Centro Históri-
co; passeio de catamarã pelo Rio Paraíba 
e contemplação do pôr do sol na Praia 
do Jacaré, em Cabedelo; visitas às Praias 
da Costa do Conde, entre elas Coquei-
rinho, Tabatinga e Tambaba, e ainda a 
hotéis.

CVC fará visitas a pontos turísticos
Ação dA PBtur

Mantenho blocos com anotações desde que 
fui morar no Rio de Janeiro, pela primeira vez, aos 
20 anos de idade. Inicialmente numa pensão do 
Catete, cujo dono, Odilon, era cearense, trabalhava 
na tesouraria do Fluminense, nas Laranjeiras, e me 
transformou num fervoroso tricolor. Foi Odilon que 
me fez conhecer o Maracanã, num domingo chuvo-
so, quando jogavam Fluminense e Bangu.

Um dos blocos é de 1996, onde anotei, 
em 11 de março daquele ano: “Não estou sur-
preso com reportagem de Xico Sá na ‘Folha de 
S. Paulo’ provando que a Igreja Católica possui 
330 mil e 600 hectares no Brasil”.

Em 1975, para fazer um “bico”, dei asses-
soria à Organização Bonfim e a uma firma  (a 
Orienta), que seu proprietário, Hermógenes 
Bonfim, montou com Carlos Roberto de Olivei-
ra e Rômulo Araújo Lima para realizar shows, 
fazer edições e agenciar publicidade. 

Como eu trabalhava numa sala junto à 
assessoria jurídica da Bonfim, fui testemunha 
do drama de pessoas de baixa renda que eram 
locatárias de modestos imóveis que a Arqui-
diocese da Paraíba tinha (e ainda tem) na 
Grande João Pessoa. O arcebispo progressista, 
D. José Maria Pires, continuava a prática de seu 
antecessor, o conservador D. Moisés Coelho. A 
Igreja Católica promovia o despejo de inqui-
linos que atrasavam os aluguéis. Para “não 
pegar mal”, pois afinal Igreja é Igreja, todos os 
imóveis da arquidiocese eram administrados, 

Igreja entre maiores proprietários de imóveis
nnn Uma vez reu-

ni frases soltas de Carlos 
Drummond de Andrade. 
Fiz uma colagem. Vi o 
quanto somos pequenos. 
Drummond mexeu mais 
com meus ossos e mús-
culos e tudo o mais do 
que todas as febres que 
tive quando criança. As 
febres hoje são delírios 
iguais aos de todos os 
habitantes desta larga 
e virulenta “comunidade” 
capitalista. 

É melhor assumir 
ser pequeno mesmo. 
Recordar aquele cientista 
que, numa cena do filme 
“Viagem fantástica”, de 
Richard Fleischer, desiste 
de esmagar uma formiga. 
Ele lembrou que cientistas 
miniaturizados “passea-
vam” pelas veias, artérias, 
etc., de um corpo humano 
anestesiado. A formiga 
não morreu e a simbologia 
adotada pelo roteirista do 
filme foi tão fantástica 
quanto sua viagem.

nnn Que besteira 
esse sonho de querer 
ganhar sozinho a Loteria, 
sem admitir nem ao menos 

ganhar com mais umas 
cinquenta pessoas... “Se eu 
ganhasse sozinho na Loto, 
eu passava o resto da vida 
viajando”; “Eu pagava minhas 
dívidas todas, botava 
uma parte na poupança, 
investia num negócio 
seguro”; “Eu contribuiria 
com um partido político de 
esquerda verdadeira...” 

No meio dos delírios, 
as patrulhas ecológicas 
acrescentaram-se às pa-
trulhas ideológicas. Quem 
foi que disse que o início 
deste século afundou as 
patrulhas ideológicas? 
Agora são os patrulheiros 
da linguagem, patrulheiros 
universitários. “Black and 
white”!

nnn O melhor 
delírio é acreditar que 
ao dobrar uma esquina 
surge uma onda gigante, 
vinda do Havaí, trazendo 
a prancha da alegria, da 
filosofia, da comida, do 
amor, da saúde, da cultura, 
da educação; a prancha da 
salvação. Salvação? Sim, 
pois os modelos da “terra 
brasilis” estão cínicos, 
podres, cretinos demais.

Há salvação

para locação, pela Organização Bonfim. 
Saibam que em quase todas as capitais 

brasileiras, a Igreja Católica se destaca entre 
os maiores proprietários de imóveis. Sai-
bam que somente no Piauí, onde a miséria 
atinge níveis alarmantes, a Igreja possui 
54.989 hectares. Saibam que a Arquidiocese 
de São Luís do Maranhão é proprietária de 
uma ilha de 772,4 hectares na baía de São 
Marcos; será que lá Roseana Sarney promo-
veu uma de suas famosas megafestas?...

nnnnnnnnnn

O lado leste de Cruz das Armas guarda 
muitos tons de misticismo e, quando necessá-
rio, abre-se para outros como neste sábado, 
onde a partir do meio-dia na linha reta da Es-
tevão D’Ávila Lins, logo após o quartel do 15º 
R.I., poucos carros circularão, poucos passam 
nas calçadas. É como se cada habitante desta 
rua sinta um profundo prazer semanal de ser 
caseiro. De (re)conhecer suas casas.

Não ando procurando Susan desespera-
damente, Verônica, Christian, Margareth, nem 
Alberto Daniel. Não ando à procura do tempo 
perdido e usei recentes horas de repouso para 
reler Victor Hugo: “Os trabalhadores do mar”. 

Se todos ouvissem Victor Jara (ilustra-
ção acima à direita) cantando “Te recuerdo, 
Amanda”... “La calle mojada, corriendo a la 

fabrica donde tra-
bajaba Manuel”...   
O sangue das vítimas 
da ditadura de Pino-
chet nunca sairá da 
memória. 

Se todos olhas-
sem a aurora como se 
fosse mensagem de 
deuses, mesmo que 
astronautas... Se todos 
tocassem a mão do 
irmão como se fosse 

a da mãe, do filho, do pai... Se todos encontrassem 
o lado humano nos olhos dos animais... Olho tanto 
e quanto e muito para eles. Como olhava para Bia, 
a cadela, Pedrez, Alan, Baltazar, Caprisce, os gatos - 
os animais de casa, que já se foram. Hoje olho para 
Bob, o pinscher que conhece esta casa dentro e 
fora como ninguém que nela mora.

Um poema pode nos tirar do “sério”, nos 
tornar adolescentes, amorosos, comprometi-
dos com rosas e cruzes do mundo. Um poema 
é a noção de um possível Deus: pai e mãe. Um 
poema descontrói nossos tensos orgulhos e 
prepotências.

Se todos lessem e fizessem poesia... 
Como escreveu Mário Quintana: “Eu acho que 
todos deveriam fazer versos. Ainda que sejam 
maus. É preferível, para a alma humana, fazer 
maus versos a não fazer nenhum”. 
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Temas foram debatidos 
por secretarias, ONGs e 
Ministério Público em JP

Em uma roda de diálogo 
formada ontem, no Espaço Cul-
tural, em João Pessoa, além da 
violência contra negros, outros 
temas foram discutidos para 
promover a valorização da de-
núncia, da conscientização e da 
implantação da inclusão social 
na educação e administração. 
O evento foi promovido pelas 
Secretarias de Educação do 
Estado e da Mulher e da Diver-
sidade Humana, com a parti-
cipação do Ministério Público, 
estudantes, ONGs e público em 
geral. 

De acordo com o último 
Mapa da Violência (2015), na 
Paraíba, o homicídio de jovens 
negros, em 2013, ficou em 152 
casos. E o de jovens brancos 
chegou a 12. E com relação a 
violência praticada contra a 
mulher, 104 mulheres eram 
negras e 12 eram brancas. 

O evento, intitulado “Pa-
raíba contra o Racismo: Iden-
tificando o racismo e apontan-
do caminhos na sociedade”, 
também debateu temas como 
a saúde da população negra, 
democracia racial, racismo 
institucional e intolerância re-
ligiosa. Segundo a Secretaria 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, o Governo do Estado, 
trabalha em várias ações para 
que a população negra tenha 
uma melhor qualidade de vida.

A Secretaria de Educação 
do Estado, esteve presente no 
evento por meio da Gerência 
Executiva de Diversidade e 
Inclusão (GEDI/SEE), para 
promover uma educação an-
tirracista. “Além da Gerência, 
também temos o núcleo de 
educação étnico-racial e atra-
vés dele temos desenvolvido 
atividades no sentido de res-
peito à diversidade étnica e 
também de implantar na edu-
cação a Lei 10.639, que fala da 

obrigação em ensinar história 
da cultura africana e afro-bra-
sileira”, explicou a gerente 
executiva, Maria Botelho.

Outra entidade envolvida 
na elaboração do evento foi a 
Secretaria de Estado da Mu-
lher e da Diversidade Humana 
(SEMDH), por meio da Gerên-
cia de Equidade Racial, que 
vem realizando ao longo dos 
anos um trabalho de combate 
ao racismo. O gerente execu-
tivo de equidade racial, José 
Roberto da Silva, ressalta que 
o trabalho é de apoio técnico, 
financeiro e logístico às comu-
nidades da religião africana.

“O trabalho é feito atra-
vés de ações que combatem a 
intolerância às religiões afros. 
Além disso, foi lançado re-
centemente o Disk 197, uma 
linha direta exclusiva para 
receber denúncias de racis-
mo. Em caso de flagrante, as 
pessoas também podem ligar 
para o 190, a Polícia Militar 
fará a verificação da ocorrên-
cia”, esclareceu Roberto.

Denúncias
De acordo com o gerente 

executivo de equidade racial, 
José Roberto, quando as de-
núncias são recebidas, elas 
são encaminhadas para o Mi-
nistério Público, que assume o 
caso. Para representar o MPPB, 
o procurador da República e 
também procurador regional 
dos Direitos do Cidadão, José 
Godoy, participou do debate e 
destacou as atividades do ór-
gão para combater o racismo e 
suas violências.

“Como o titular da ação 
penal, o Ministério Público 
tem a obrigação de entrar com 
todas as ações nos casos em 
que ocorrem crimes de racis-
mo. Além de atuar em casos 
de crimes homofóbicos, que 
também consideramos como 
racismo. Fora isso, o Ministério 
Público Federal como defensor 
das minorias e como órgão que 
tem atuação em defesa da or-
dem jurídica, tem obrigação de 
promoção da igualdade racial”, 
afirmou o procurador.

Jiu-jitsu reúne vários 
atletas do nordeste

O esporte é prioridade para 
quem quer vencer e o Jiu-jitsu, é 
o instrumento escolhido. Diante 
disso, João Pessoa terá o V Open 
Paraíba de Jiu-Jitsu. O campeonato 
será realizado nos dias 28 e 29 de 
maio no Ginásio de Esporte do Uni-
pê, e está com as inscrições abertas 
até o dia 22 de maio. Deverão ser 
reunidos mais de 800 lutadores de 
várias cidades da região Nordeste, 
com premiação em dinheiro para 
os ganhadores de diversas catego-
rias. De acordo com o organizador 
do evento , professor faixa preta 
de Jiu-jitsi Junior Ribeiro, a última 
edição do Open reuniu cerca de três 
mil pessoas, a expectativa este ano 
é receber muito mais no ginásio. 

mEc autoriza a
ampliação do Fies

O então ministro da Educação 
do Governo Dilma, Aloizio Mercadan-
te, assinou portaria pela qual per-
mite a ampliação em até 10% das 
vagas anuais de cursos custeados 
pelo Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies). O ato, assinado em 11 
de maio e publicado no Diário Oficial 
da União (DOU) dessa sexta-feira, 
13, também estende até o dia 16 
deste mês o prazo de adesão de 
instituições de ensino ao programa 
para o segundo semestre de 2016. 
O prazo original de inscrição das 
empresas era dia 12 de maio.

Dedé diz que pediu 
dinheiro a Renato

Em entrevista concedida a Luiz 
Bacci, do programa Domingo Show, o 
humorista Dedé Santana faz revelações 
sobre dinheiro, amizades e sua trajetó-
ria. O trapalhão abre sua casa, que está 
à venda, ao apresentador e conta como 
é sua rotina longe da TV.”Eu já precisei 
do Renato Aragão para pedir dinheiro”, 
revela Dedé sobre sua situação finan-
ceira. O comediante ainda fala de sua 
carreira: “É uma profissão ingrata. Você 
sabe que não depende só de talento. 
Depende também de sorte. Além da 
entrevista, o comediante estará ao vivo 
no palco do programa e terá surpresas 
de aniversário, que vai ao ar no dia 15, a 
partir das 11h.

trator atropela e 
mata menina no RJ

Uma menina de 3 anos morreu 
atropelada por um trator no Morro do 
Vidigal, em São Conrado, na Zona Sul 
do Rio de Janeiro. A garota, chamada 
Ohana, sua avó, Rosemery Soares 
Pereira, de 45 anos, e outra mulher, 
identificada como Karina de Nativi-
dade, de 21 anos, foram atingidas 
pela pá mecânica que recolhia lixo na 
localidade conhecida como Biquinha. 
A criança chegou a ser socorrida por 
agentes da Unidade de Polícia Pacifi-
cadora (UPP), mas morreu no Hospital 
Municipal Miguel Couto, na Gávea. As 
outras duas vítimas foram levadas 
para o hospital pelos bombeiros.

Decreto garante 
segurança em Jogos

O Diário Oficial da União publi-
cou, na última quarta-feira, um de-
creto que define os procedimentos 
com relação a aeronaves suspeitas 
ou hostis que possam ameaçar a 
segurança da Olimpíada. A publica-
ção faz parte das ações do Ministério 
da Defesa para os Jogos Rio 2016. O 
conceito e a estrutura militar para 
gerenciar o fluxo de tráfego aéreo 
já foi adotado em outros grandes 
eventos sediados no Brasil, como 
a Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável 
(Rio +20), em 2012, entre outros.

Janielle Ventura
Especial para A União

Roda de diálogo que ocorreu no Espaço Cultural debateu situação da mulher, negro e inclusão social

Foto: Edson Matos

Saiba mais

O grupo Bamidelê atua em diversas atividades e movimentos, além de receber e 
apoiar as pessoas que sofrem algum tipo de racismo, preconceito ou violência, princi-
palmente mulheres. A sede da Ong funciona no Edifício Viña Del Mar, no Parque Solon 
de Lucena, nº 251, 9º andar. E atende pelo telefone 3222-8233.

l FiqUE AtEnto

A prática de racismo é considerado crime inafiançável, Lei 7.716/89, com pena de 
até 3 anos de prisão. veja como denunciar:

1. Ligue para o Disk 167. O número funciona 24h por dia e está ligado ao Serviço 
de Inteligência da Polícia Civil.

2. Em caso de flagrante, também pode ligar para o 190. Caso a pessoa possa 
permanecer no local, deve fazer vídeos, fotos, e conseguir o máximo de testemunhas 
possível.

3. Procurar uma delegacia especializada em crimes raciais e fazer um Boletim de 
Ocorrência (B.O.)

4. Em caso de crimes raciais na internet: copie o link; dê um print no perfil, nos 
comentários e imagens; e envie para os órgãos responsáveis.

O Estado da Paraíba recebeu 
recursos da ordem de R$ 892,8 
mil, liberados pelo Ministério da 
Saúde, de um total de R$ 58,9 
milhões, que foram destinados 
para ampliar, qualificar e apri-
morar os serviços de nefrologia 
oferecidos aos pacientes renais 
crônicos, em diferentes estágios, 
por meio do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em todo o País. 

Os principais serviços ofere-
cidos pelo SUS para tratamentos 
dos pacientes são hemodiálise, 
diálise peritoneal e transplantes. 
Atualmente, existem em todo 
o Brasil 700 estabelecimentos 
habilitados para oferecer trata-
mentos renais pela rede pública 
de saúde.

Entre 2010 e 2015, 50 novos 
serviços foram habilitados. Já o 
número de máquinas de hemo-
diálise disponíveis no SUS são 
19.601 atualmente, registrando 
um aumento de 26,5% em re-
lação a 2010, quando existiam 
15.494 equipamentos. Deste to-
tal, 18.820 são de uso exclusivo 
do doente renal crônico e o res-
tante é usado para tratamentos 
agudos.

Nos últimos cinco anos, os 
valores do Governo Federal des-
tinados para o custeio dos ser-
viços de nefrologia cresceram 
44,3% em todo o Brasil, passan-
do de R$ 1,9 bilhão para R$ 2,8 
bilhões. Essa verba foi paga por 
meio do Fundo de Ações Estra-
tégicas e Compensação (FAEC), 
valor extra enviado pela pas-
ta para auxiliar no custeio dos 
procedimentos e incentivar um 
atendimento de maior qualida-
de à população.

Além do FAEC, os fundos 
estaduais e municipais de saúde 
recebem, mensalmente, recur-
sos de Teto Mac, um dos com-
ponentes do Bloco da Atenção 
de Média e Alta Complexidade. 
Este recurso é destinado ao fi-
nanciamento dos procedimen-
tos e de incentivos permanentes 
para custeio de ações de média 
e alta complexidade dos estados 
e municípios, como a nefrologia. 
Em 2014, foram enviados para 
todo o Brasil R$ 43,6 bilhões e 
ano passado o valor chegou aos 
R$ 46,5 bilhões.

  
Qualidade de vida
Além de garantir cresci-

mento constante no repasse de 
recursos para o setor, o Minis-

Estado recebe recurso para ampliar serviços
AssistênciA A PAciEntEs REnAis cRÔnicos

Adrizzia Silva
Especial para A União

Os pacientes renais crônicos 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 Transplantes no 
total, 1.272 equipes de transplantes de todas as categorias e 70 orga-
nizações de Procura de Órgãos (OPOs) instaladas.

l FiqUE AtEnto

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 crônica terminal). O diagnóstico da doença nem 
sempre resulta em complicação renal, se for adotado um estilo de vida 
saudável, sem fumo ou álcool e com a prática de atividade física regular.

tério da Saúde tem garantido 
incremento de até 12,08% para 
os serviços que realizam aten-
dimento multiprofissional para  
melhorar a qualidade de vida 
dos pacientes e retardar a pro-
gressão da doença.

Houve também reajustes dos 
procedimentos de Terapia Renal 
Substitutiva, o acompanhamento 
dos pacientes em Diálise Perito-
neal teve aumento de R$ 189,18, 

passando de R$ 168,88 em 2013 
para R$ 358,06. A Hemodiálise 
também registrou aumento de 
5% no valor do procedimento, 
passando de R$ 170,50 em 2013 
para R$ 179,03. Os procedimen-
tos de hemodiálise para os pa-
cientes com sorologia positiva 
para HIV, hepatite B e C também 
foram reajustados, passando de 
R$ 179,03 em 2013 para R$ 265,41 
ano passado.

Orientação
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Programa elevou em 20% produção leiteira em 1 ano

Sertão Empreendedor
Petrobras: prejuízo 
é de R$ 1,246 bilhões

Procuradoria arma 
tuitaço contra a PEC

Prévia do PIB atinge 
o pior resultado

BB registra queda 
da inadimplência

Número de veículos 
financiados recua

A Petrobras registrou prejuízo 
de R$ 1,246 bilhão no 1º trimestre de 
2016 diante do mesmo período do ano 
anterior. O resultado sofreu impacto 
do aumento das despesas de juros e 
variações monetárias e cambiais nega-
tivas, que atingiram R$ 9,579 bilhões. 
A empresa diz que a redução de 7% 
na produção de petróleo e gás natural, 
a queda de 8% na venda de derivados 
no mercado doméstico, aumento dos 
custos com depreciação, e mais gastos 
com ociosidade de equipamentos, de 
sondas, também contribuíram para o 
mau resultado.

O Ministério Público Federal vai 
promover, na próxima segunda-fei-
ra, 16, a partir das 15h, um tuitaço 
contra a aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição 65, de 2012 
(PEC 65/2012). Na prática, a propos-
ta descaracteriza e retira a obrigação 
de realização do processo de licencia-
mento ambiental e impede o controle 
posterior sobre o cumprimento das 
obrigações socioambientais pelo em-
preendedor. Para o Ministério Público 
Federal, a PEC 65/2012 ‘subverte o 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental 
(EIA) e fulmina o devido processo de 
licenciamento ambiental, atualmente 
composto por três fases’.

Ao atingir 134,35 pontos, o 
Índice de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br) de março, 
conhecido como a “prévia do PIB”, 
atingiu o pior resultado para todos 
os meses desde janeiro de 2010. 
Naquele momento, o dado ficou em 
133,55 pontos. O recuo de março, 
apresentado nessa sexta-feira, 13, 
pelo Banco Central, foi o 15º conse-
cutivo. O índice teve baixa de 0,36% 
ante fevereiro, com ajuste sazonal, 
quando estava em 134,84 pontos. 
O IBC-Br serve como parâmetro para 
avaliar o ritmo da economia brasilei-
ra ao longo dos meses.

A redução da inadimplência do 
Banco do Brasil depende da melhora 
da economia, segundo José Maurício 
Pereira Coelho, vice-presidente de 
Gestão Financeira e Relações com In-
vestidores da instituição. Ele evitou, 
contudo, fazer uma previsão do pico 
dos calotes no banco. ”É difícil falar. 
A melhora está ligada à dinâmica da 
economia”, afirmou ele, em telecon-
ferência com analistas e investidores, 
ontem. Segundo ele, o aumento dos 
calotes é natural e está relacionado à 
deterioração do cenário macroeconô-
mico. Reforçou também que a inadim-
plência tem subido em todo o setor 
bancário com “intensidade parecida”.

 O número de veículos fi-
nanciados no Brasil apresentou 
nova queda em abril. Em conta que 
considera automóveis, comerciais 
leves, caminhões, ônibus e motos, 
todos novos, o número de finan-
ciamentos alcançou 142.842 uni-
dades, recuo de 28,3% em relação 
a igual mês de 2015, segundo le-
vantamento da Cetip, que compila 
dados das instituições financeiras.  
Na comparação com março deste 
ano, a retração foi menos intensa, 
de 12,8%.

Parte do setor agrícola 
paraibano está comemoran-
do os resultados de um ano 
de trabalho, com destaque 
para a bovinocultura leiteira. 
Segundo relatórios do proje-
to Sertão Empreendedor, do 
Sebrae Paraíba, houve um 
aumento de 20% na produ-
ção de leite. O aumento de 
7.393 litros para 9.249 é da 
produção de 2014 a 2015, 
somente dos 142 bovinocul-
tores ligados ao projeto. Con-
forme o Sebrae, o resultado 
implica em ampliação da 
escala de produção, diminui-
ção de custos ao produtor e 
um aumento da produtivida-
de do rebanho.

 “Essa mudança aconte-
ceu em virtude da especia-
lização dos rebanhos para 
a produção de leite. Princi-
palmente através da subs-
tituição de animais menos 
produtivos pelos mais pro-
dutivos e dos ajustes no ma-
nejo produtivo. A melhoria 
na alimentação e a diminui-
ção de perdas foram percebi-
das. Sem falar que, em 10% 
dos casos, não tínhamos re-
gistro de indicadores produ-
tivos e econômicos. Agora, 
os produtores passaram a 
ter especialização para pro-
dução leiteira, contribuindo 
para a transformação”, disse 
o gerente do Sebrae em Pa-
tos, Rodrigo Azevedo.

 Com a incorporação de 
planejamento, gestão e das 
novas tecnologias de produ-
ção adequadas a cada perfil 
de propriedade e de produ-
tor, os resultados podem ser 
alcançados por todos os pro-
dutores leiteiros do Estado. 

A mudança passa por ajustes 
na caracterização e no perfil 
do rebanho, segundo Rodri-
go. Com rebanhos menores 
e mais produtivos, é possível 
evoluir também com mudan-
ças nas práticas de manejo.

“Qualquer produtor 
pode buscar a incorpora-
ção destes novos conceitos. 
Mas é importante destacar 
que a evolução dependerá 
de alguns fatores. O nível 
de abertura existente pelo 
produtor para a mudança 
das práticas e a capacidade 
técnica comprovada da me-
todologia utilizada e dos téc-
nicos envolvidos no processo 
para promoverem essas mu-
danças, são alguns deles. A 
disponibilidade de recursos 
naturais e fatores de produ-
ção em cada propriedade e o 
nível de recursos financeiros 
para investimento são ou-
tros”, disse.

 De acordo com o geren-
te, nos rebanhos trabalhados 
pela equipe, foram instalados 
um descarte orientado, com 
redução do rebanho menos 
produtivo e substituição por 
animais mais produtivos. “É 
uma renovação do rebanho, 
dos animais com idade mais 
avançada ou com algum pro-
blema físico que interfira na 
produção pelos mais jovens. 
Dependendo do perfil do re-
banho, o produtor comercia-
liza aqueles animais que não 
estão produzindo”, detalhou.

 
Alimentação adequa-

da e ajustes no manejo
 Durante o ano pesquisa-

do, no projeto Sertão Empre-
endedor, houve ainda ajustes 

no manejo produtivo dos re-
banhos leiteiros, de acordo 
com Rodrigo. A alimentação, 
no  sistema de produção de 
leite, representa 60 a 80% 
dos custos de produção, de-
pendendo do caso. Com o 
trabalho, aconteceu uma me-
lhoria na alimentação e dimi-
nuição de perdas. Os ajustes 
são necessários para equili-
brar o sistema de produção. 

 “As fazendas de pro-
dução de leite no Nordeste 
sofrem muito com a depen-
dência de insumos externos, 
como grãos que compõem a 
dieta da famosa ração con-
centrada, que é um alimento 
dos animais. É um compo-

nente da produção de leite 
que pesa muito nos custos. E 
a formulação destas rações, 
em muitos casos, está dese-
quilibrada para as necessida-
des dos animais. É fornecida 
em quantidades até acima do 
necessário e ocasiona per-
das”, destacou.

O trabalho do projeto 
Sertão Empreendedor foi 
o de agregar a implantação 
de ferramentas de planeja-
mento, gestão financeira e 
indicadores de produtivida-
de para municiar a tomada 
de decisão dos produtores. 
Atualmente, o projeto atende 
a 142 produtores de leite em 
todo o Estado e a previsão é 

de chegar a 200 produtores 
de leite bovino em 2016. Se-
gundo Rodrigo, eles foram 
capacitados com boas práti-
cas de manejo, respeitando o 
bem-estar animal e ordenha 
de leite eficiente e higiênica.

 “Passaremos a estimular 
a incorporação de ferramen-
tas de melhoramento genético 
de rebanho, através de Inse-
minação Artificial e em alguns 
casos até transferência de em-
brião. Faremos a incorporação 
de ferramentas de gestão mais 
avançadas, com software, e 
daremos atenção às ações de 
sanidade animal preventiva, 
incluindo o manejo reproduti-
vo”, disse o gerente.

Produção de leite dos criadores ligados ao Sertão Empreendedor passou de 7.393 litros para 9.249 

Tributo poderá ser cobrado pelo DF e municípios
Convênio entre a Re-

ceita Federal, em nome da 
União, o Distrito Federal e 
os municípios permitirá que 
esses entes possam fiscali-
zar, lançar e cobrar o Impos-
to Territorial Rural (ITR). 
A instrução normativa que 
trata do assunto foi publica-
da no Diário Oficial da União 
dessa quinta-feira (12)

A instrução normativa 
também consolida e unifor-
miza procedimentos para 
execução das competências 
delegadas ao Distrito Federal 
e municípios e para geren-
ciamento e controle quanto 
ao cumprimento das condi-
ções do convênio firmado.

Entre as mudanças, o 
convênio estabelece que os 

interessados devem dispor 
de estrutura de tecnologia 
da informação suficiente 
para acessar os sistemas da 
Receita Federal, que con-
temple equipamentos e 
redes de comunicação, ter 
uma lei vigente instituido-
ra de cargo com atribuição 
para lançamento de crédi-
tos tributários e servidores 

aprovados em concurso pú-
blico de provas ou de pro-
vas e títulos para esse cargo 
e que estejam em efetivo 
exercício. A Receita promo-
verá o treinamento desses 
servidores, habilitando-os a 
atuar em atividades de fis-
calização e lançamento do 
ITR e dando a eles acesso 
aos dados e informações ne-

cessários à execução dessas 
atividades.

O ITR é cobrado anu-
almente das proprieda-
des rurais. Precisa ser 
pago pelo proprietário 
da terra, pelo titular do 
domínio útil ou pelo pos-
suidor a qualquer título 
(inclusive o usufrutuário) 
de imóvel rural.

IMPOSTO TERRITORIAL

Atividade econômica cai 0,36% e registra 15ª queda 

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central 
(IBC-Br) apresentou queda 
de 0,36% em março compa-
rado a fevereiro deste ano. 
Esse foi o 15º mês seguido 

de retração da economia. Na 
comparação de março deste 
ano com o mesmo mês de 
2015, a retração chegou a 
6,31%. Os dados foram di-
vulgados hoje (13) pelo Ban-
co Central (BC).

No primeiro trimestre 
deste ano em relação a igual 

período do ano passado, 
houve queda de 6,27%, de 
acordo com os dados sem 
ajustes para o período. Na 
comparação com o quarto 
trimestre de 2015, com da-
dos dessazonalizados (ajus-
tados para o período), houve 
retração de 1,44%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda 
o BC a tomar suas decisões 
sobre a taxa básica de juros, 
a Selic. O índice incorpora in-
formações sobre o nível de 
atividade dos três setores da 
economia: indústria, comér-

cio e serviços e agropecuária, 
além do volume de impostos. 
Mas o indicador oficial sobre o 
desempenho da economia é o 
Produto Interno Bruto (PIB – 
a soma das riquezas produzi-
das pelo País), elaborado pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

ATIVIDADE ECONÔMICA

FGV diz que recuo é de 0,3% no primeiro trimestre
O Produto Interno Bruto 

(PIB), que é a soma de todos 
os bens e serviços produ-
zidos no País, caiu 0,3% no 
primeiro trimestre do ano, 
na comparação com o últi-

mo trimestre de 2015. A in-
formação é do Monitor do 
PIB divulgado ontem pela 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Esta é a quinta que-
da consecutiva do indicador 
neste tipo de comparação. O 
consumo das famílias caiu 

1,6%, enquanto a formação 
bruta de capital fixo (os in-
vestimentos) recuou 2,5%. 
As exportações cresceram 
7,7%, enquanto as importa-
ções caíram 20,6%, segundo 
o Monitor do PIB. Sob a ótica 
da produção, o setor de ser-

viços ainda mostra desem-
penho negativo (-0,4%), mas 
essa é a melhor taxa dos últi-
mos cinco trimestres.

Na passagem de feve-
reiro para março, houve um 
crescimento de 3% na eco-
nomia brasileira, de acordo 

com o indicador. No mês an-
terior, o PIB havia tido uma 
queda de 3,4%. Na compa-
ração de março do ano pas-
sado, houve uma queda de 
5,7%. Já no acumulado de 12 
meses, a taxa apresentou re-
dução de 4,7%.

PRODUTO INTERNO BRUTO

Kelly Oliveira
Repórter da Agência Brasil

Vitor Abdala
Repórter da Agência Brasil
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Solenidade em 
2012 na 
ALPB que 
homenageou 
Marcela 
Sitônio com 
a medalha 
do Mérito 
Jornalístico. 
Marcela, com 
as amigas 
Hacéldama 
Borba, Maria 
Helena Rangel 
e Ruth Ave-
lino, festeja 
hoje mais um 
aniversário

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide
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Sras. Iara Mesquita Porto, 
Marília Almeida, Marlene 
Nunes, Petrônia Leite, San-
dra Ulisses Ramos, Maria 
do Socorro Eulálio e Vera 
Lúcia Barbosa, cantora 
Diana Miranda, pequena 
estudante Marília Lemos, 
médico Caio Siqueira, em-
presários José Jurandir 
Carneiro, Marcelo Mello e 
Higino Vieira, publicitário 
Alexandre Tomaz, vereador 
Dinho Dowlsley, jornalista 
Marcela Sitônio.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da Vara da Infância e Juventude, 
representou o TJPB ontem em Recife, no evento comemorativo aos 10 anos da criação da 
Coordenação da Infância e Juventude do TJPE. O evento foi no Fórum Rodolfo Aureliano.

FOTO: Divulgação

Sheilla Martins, Sebastião Filho, Filip Miranda, Marcéu Rodrigues, Lucinha Chianca e Ricardo Castro

 No próximo dia 28, o 
Cinespaço Mag Shopping vai 
transmitir a partir das 15h, ao 
vivo e com narração exclusiva 
para cinema, a final do maior 
campeonato de futebol europeu, 
o UEFA Champions League.
 A disputa será no Estádio 
San Siro, em Milão, na Itália, entre 
os times espanhóis Real Madrid 
e Atlético de Madrid, que já se 
defrontaram 200 vezes entre 
jogos na Liga Espanhola e  na Taça 
da Espanha.

Foto: Divulgação

Linda foto da cantora Diana Miranda que hoje aniversaria

FOTO: Dalva Rocha

   A empresária Adriane Rodrigues organiza para a próxima terça-feira a 
comemoração dos 40 anos do seu marido, Renato Rodrigues. Ela vai fechar o res-
taurante Degustar, em Manaíra, onde reúne amigos e familiares do aniversariante.

Nutricionista Sebastião Filho coordenou o concurso Mister Universo Paraíba 2016 no Boteco 
Manaíra, onde o advogado Tiago Camelo passou a faixa para o graduando em Computação, Marcéu 
Rodrigues, com o produtor do evento George Dellameida

   A pedida hoje é o Sábado na Usina com shows, exposições, gastronomia e 
apresentações artístas, além de uma feira de livros. O evento acontece das 15h às 21h 
na Usina Cultural Energisa.

“Não teríamos a política 
que temos hoje se não 
fossem os oportunis-
tas que se escondem por 
detrás dela”

“Oportunista é aquele 
que faz uso do que não 
lhe pertence para tirar 
proveito das situações 
mais inusitadas”

FILIPE DE SOUSA HELENICE AUGUSTA DA CUNHA

Justiça
A DIRETORA da 

Esma, desembargadora 
Fátima Bezerra e o 
coordenador acadêmi-
co de Formação Inicial 
e Continuada de Ser-
vidores, desembar-
gador Leandro dos 
Santos, participaram 
ontem, no Conselho 
da Justiça Federal, em 
Brasília,  do Seminário 
“Conciliação e o novo 
Código de Processo 
Civil”.

O objetivo do 
encontro foi discutir 
os impactos das novas 
regras referentes à con-
ciliação do CPC 2015 e 
sua regulamentação por 
parte do CNJ e do Cen-
tro de Estudos Judiciários 
daquele conselho.

Turismo
A PBTUR está 

programando ações 
que irão surpreender 
os passageiros que 
aqui chegar pelo voo 
da Azul LInhas Aéreas 
Brasileiras, que fará o 
trecho Belo Horizonte 
- João Pessoa.

Os voos aconte-
cerão aos sábados, a 
partir do dia 4 de junho, 
onde todos serão 
recebidos com uma 
quadrilha junina do 
Grupo Folclórico do 
Sesc e um forró de 
pé de serra, além de 
material institucional 
sobre a Paraíba.

Advogada Bárbara Porto com sua ilustre avó Iara Mesquita Porto 
que hoje comemora seus bem vividos 91 anos

FOTO: divulgação

Em Portugal

O PROCURADOR 
paraibano Marcílio Franca 
Filho fará uma conferên-
cia nesta segunda-feira, 
durante o lançamento do 
seu livro “Antimanual de 
Direito e Arte”, na Facul-
dade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa, em 
Portugal.

Ainda em Lisboa,  
no dia seguinte, com um 
grupo de colegas portu-
gueses, Marcílio assina 
contrato com a gigante 
editorial Leya para 
publicação do próximo 
projeto, que será uma 
enciclopédia luso-bra-
sileira de Direito Inter-
nacional.

Aos olhos dos investidores
O SEBRAE Paraíba promove hoje o workshop “Como 

ser atraente aos olhos dos investidores”, onde será expli-
cado como as startups paraibanas podem atrair de forma 
efetiva e eficiente investidores para seus projetos, aplian-
do e aprofundando na prática os conhecimentos sobre as 
modalidades de investimento disponíveis no País.

O evento será a partir das 9h no Centro de Educação 
Empreendedora do Sebrae, no Bairro dos Estados, tendo 
como gestora do Projeto StartPB, Danyele Raposo e 
ministrado por João Kepler, um dos principais nomes da 
inovação e convergência digital do Brasil.

16

Comunicação e marketing
SERÁ hoje o Simpósio “Comunicação e Marketing na 

Era dos Digital Influences” que terá como debatedores 
Lula Carvalho, da Faz Comunicação, Denise Lemos, da Up 
Branding, Ricardo Oliveira, professor e blogueiro e Faby 
Falcão, bloqueira da área de moda.

O evento é promovido pela Unicoop na sua sede, à 
Rua Padre Ayres, 255, no Miramar, com entrada aberta ao 
público interessado no assunto.

Rede ferroviária
A CULTURA Inglesa de João Pessoa, às 10h na un-

idade da Praia de Manaíra, promove hoje o lançamento 
do livro “A Gretoeste: a história da rede ferroviária Great 
Western of Brazil”, com o selo da Ideia Editora, de autoria 
do escritor inglês William Edmundson, radicado há anos 
na capital paraibana. A ferrovia remonta sua história à 
primeira estrada de ferro de importância econômica no 
País, chegando a dominar mais de 1.700 quilômetros de 
vias férreas em quatro estados do Nordeste.
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Circuito Sub-19 de 
Vôlei de Praia agita a 
orla de João Pessoa

AUTOS AO STJD

Treze consegue suspender julgamento
TJD-PB foi impedido de 
realizar sessão que estava 
marcada para ontem

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de maio de 2016

Ninguém mais parece se entender no 
futebol profissional paraibano. Ninguém 
mais parece falar a mesma língua. Federa-
ção Paraibana de Futebol (FPF), Tribunal 
de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba 
(TJDF-PB), Treze Futebol Clube, Campi-
nense Clube, Centro Sportivo Paraibano, 
Imprensa Esportiva e Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD) parecem viver o 
“samba do crioulo doido”, tudo isto devido a 
um julgamento de um mandado de garantia 
impetrado pelo Galo da Borborema alegan-
do irregularidades do Campinense na lei do 
Profut (profissionalização do futebol), que 
trata de pagamento das dívidas fiscais com 
o Governo Federal.

Os últimos 15 dias foram de “inferno 
astral” para todos. Quando os envolvidos 
na questão acreditavam que tudo seria 
resolvido em julgamento do Pleno do TJ-
DF-PB na noite da última quarta-feira, eis 

que veio o desencontro das informações. 
Deixaram de julgar pela razão, e prevale-
ceu a emoção.

O primeiro entrave aconteceu no pró-
prio julgamento. O Treze fez ver o impedi-
mento legal do presidente daquela Corte de-
vido a uma entrevista concedida a emissora 
de rádio do Estado. Depois a auditora Graça 
Almeida ameaçou “lavar roupa suja” naquele 
tribunal e pediu vistas do processo, quando 
o placar marcava 5 a 0 para o Campinense 
Clube, restando apenas quatro  outros votos, 
inclusive da relatora. Novo julgamento foi 
marcado para a noite de ontem.

Antes mesmo de qualquer decisão do 
corte esportiva paraibana, a FPF marca os 
dois jogos entre Campinense e CSP, que vale 
a última vaga para a decisão do campeonato. 
Eram pouco mais de 17h da última quinta-
feira. Correria entre Campinense e CSP para 
organizarem seus elencos, já que foram pe-

gos de surpresa com a decisão da federação. 
Ressalta-se que, o Campinense está envol-
vido diretamente na questão judicial com o 
Treze Futebol Clube.

As redações dos jornais, rádios, TVs, 
sites e blogs também foram pegos de última 
horas, tendo muitos profissionais de impren-
sa obrigados a refazer seus noticiários, desta 
feita dando contas de que iria acontecer o 
jogo entre Campinense Clube x CSP, no Ami-
gão, em Campina Grande, mesmo antes da 
sessão de julgamento do TJDF-PB.

Outra frustração: três horas depois, 
comunicado oficial da Assessoria Jurídica 
da Federação, desmarcando a partida, numa 
atitude considerada de total despreparo com 
a informação. CSP, Campinense, Imprensa 
Esportiva e outros segmentos envolvidos, 
mais uma vez, menosprezados. O “samba 
do crioulo doido” ainda não terminara. Na 
manhã de ontem, nova supressa: a sessão de 

julgamento no TJDF-PB não mais acontecerá. 
O STJD determinou que o mérito da questão 
será de sua competência, já que o Galo da 
Borborema pediu a evocação do julgamento, 
o que ocorrerá somente na próxima quinta-
feira.

Bom de briga nos tribunais, o Treze, as-
sim como o próprio STJD não pensou no que 
poderá acarretar ainda mais no nosso fute-
bol. Estamos a mercê de ficar fora do Cam-
peonato Brasileiro da Série D, isto porque a 
competição está programada para o dia 12 
de junho e, até lá, podemos ainda não ter 
certeza de quem será o campeão estadual. 
Eita futebolzinho esse nosso, quando partes 
envolvidas só visam os interesses pessoais e, 
nós aqui, da comunicação, ficamos de lá para 
cá, conforme o “samba do crioulo doido”, 
música satírica composta pelo escritor e 
jornalista Sérgio Porto, sob pseudônimo de 
Stanislaw Ponte Preta, em 1968.

O Treze prometeu e 
venceu. A diretoria do Galo 
vinha avisando que o julga-
mento de sua ação contra 
o Campinense jamais seria 
julgado pelo Tribunal de 
Justiça Desportiva da Paraí-
ba, como manda a lei, e se 
fosse, não serviria de nada, 
porque a última palavra se-
ria do Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva. E não 
deu outra. O julgamento 
será mesmo, agora, no Pleno 
do STJD, na próxima quinta-
feira. A corte superior, a pe-
dido do Galo, resolveu avo-
car a ação para ser julgada 
por ela, para a surpresa até 
o presidente do TJD-PB, Lio-
naldo Santos.

A determinação do STJD 
chegou, num momento em 
que a FPF se apressava já 
para realizar as semifinais 
entre o Campinense e CSP, 
já que o Treze foi eliminado 
pela Raposa, e no entender 
do TJD paraibano, não te-
ria condições de retornar a 
competição, via tapetão. A 
FPF chegou até a informar 
aos clubes e a imprensa, que 
a primeira partida das semi-
finais, entre as duas equi-
pes, seria ontem às 20h30, 
mesmo sem ter em mãos o 
acórdão do tribunal sobre 
o julgamento. Horas depois, 
a entidade resolveu recuar, 
desmarcou o jogo e ficou 
esperando sair o ofício do 
tribunal com o resultado 
oficial do julgamento. A par-
tir daí, a FPF trabalhou com 
a hipótese de atrasar ainda 
mais o campeonato, e mar-
car a primeira partida, só 
para a próxima quarta-feira, 
dia 18, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande. 

Mas todo o esforço da 
FPF e do TJD foi em vão. Nas 
primeiras horas de ontem, 
o Assessor Jurídico da FPF, 
Marcos Souto Maior, recebeu 
um ofício do STJD, comuni-
cando que a corte superior 
tinha avocado o julgamento, 
e que será realizado agora 
por ela, na próxima quinta-
feira, dia 19 de maio, no Rio 

O samba do crioulo doido

Marcos Lima marcosauniao@gmail.com

de Janeiro. Sendo assim, o 
primeiro jogo das semifi-
nais, só deverá ocorrer no 
dia 22 de maio, e o segundo, 
no dia 25. 

Em relação as finais, 
tem um outro problema. 
Nos fins de semana, o Bota-
fogo estará participando do 
Campeonato Brasileiro da 
Série C e portanto, não dis-
porá de datas para a decisão 
nos finais de semana. Não 
considerando o fato do Bo-
tafogo poder avançar para a 
terceira fase da Copa do Bra-
sil, cujo os jogos acontecem 
apenas no meio de semana, 
o Belo só teria disponível, 
para participar das finais, as 
datas de 1 e 8 de junho.

O presidente do TJD, 
Lionaldo Santos, ficou sur-
preso com a determinação 
do STJD, que ele soube atra-
vés da imprensa, nas pri-
meiras horas de ontem. “Eu 
estou sabendo agora por 
vocês da imprensa. Estou 
muito surpreso, porque não 
é normal isto acontecer. O 
STJD tem esta prerrogativa, 
mas só faz uso dela, quan-
do há uma grande demora 
no julgamento da corte es-
tadual, que não foi o nosso 
caso. Pelo contrário, nós agi-
lizamos este julgamento, e 
só não concluímos na quar-
ta-feira, porque a auditora 
Graça Almeida pediu vistas 
no processo, e iríamos con-
cluir o julgamento hoje”, dis-
se o presidente, se mostran-
do muito aborrecido com a 
notícia.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A equipe trezeana acredita que vai disputar a semifinal do Estadual 2016 no lugar do Campinense Clube, haja vista que briga no Tribunal por vaga do seu arquirrival

As últimas notícias divulgadas 
pela Federação Paraibana de Fute-
bol acabaram prejudicando o plane-
jamento de CSP e Campinense para 
este final de semana. Na quinta-feira 
à tarde, os clubes foram informados 
que o primeiro jogo das semifinais, 
já aconteceria ontem, às 20h30, em 
Campina Grande. Diante da notícia, 
os clubes tiveram de mudar toda a 
programação e correr contra o tem-
po, se preparando para o jogo. Ho-
ras depois, já á noite, a FPF fez um 
outro comunicado, desta vez cance-
lando a partida, que seria disputada 
hoje, e adiando para a próxima se-
mana, quando sairia o acórdão, com 
a decisão do TJD/PB.

Na manhã de ontem, nova sur-
presa. Não haverá mais possibilidade 
de realizar a primeira partida na pró-
xima quarta-feira, como pretendia 
a FPF, e já se preparavam os clubes. 
O julgamento agora será no STJD, e 
apenas na quinta-feira. Com esta de-
cisão, Campinense e CSP já vão tra-
balhar com a hipótese da primeira 

partida acontecer mesmo, apenas no 
domingo, dia 22, em Campina Gran-
de. Neste caso, a segunda e decisi-
va partida, seria no dia 25 de maio, 
numa quarta-feira, em João Pessoa.

“É um absurdo. Eu estava fazen-
do um coletivo forte com meu elen-
co, quando fui informado que have-
ria jogo nesta sexta-feira. Tive que 
suspender a atividade rapidamente, 
para não desgastar os jogadores 
para a partida no dia seguinte. Aí 
reprogramamos tudo a logística os 
treinos etc. Acordo agora, com a no-
tícia que a partida só deverá aconte-
cer dia 25. “Nós somos profissionais, 
e não podemos trabalhar deste jeito.

A indignação de Tavinho tem 
razão de ser. Por causa da bagunça 
na tabela do Campeonato Paraiba-
no, o Tigre jogou apenas 2 vezes nos 
últimos 45 dias. E a última partida foi 
no dia 10 de abril, contra o Paraíba, 
em Cajazeiras. “Perdemos todo o rit-
mo de jogo, e com essas mudanças 
todas, fica difícil de se programar”, 
afirmou Tavinho.

Desinformação prejudica clubes

O Santos-SP confirmou ontem 
que o atacante Rodrigão, do Cam-
pinense Clube, foi comprado pelo 
valor de R$ 1,4 milhão. O Peixe, por 
sua vez, está exigindo a presença do 
jogador na Vila Belmiro, mas, admi-
te que a chegada do atleta deverá 
demorar mais um pouco devido ao 
imbóglio envolvendo seu time, uma 
vez que responde na esfera judical 
por possíveis irregularidades na lei 
do Profut e existe uma indefinição 
de que disputará ou não a semifinal 
do Campeonato Paraibano.

Apesar de já ter tudo acerta-
do com o centroavante Rodrigão e 
com o Campinense, um imbróglio 
na Justiça Desportiva envolvendo 
o clube paraibano pode obrigar o 
Santos a adiar a chegada do novo 
concorrente de Ricardo Oliveira à 
Vila Belmiro.

O Campinense eliminou o ar-
quirrival Treze no Estadual local e se 
credenciou a disputar as semifinais 
do torneio contra o CSP. Entretan-
to, o Treze entrou com uma ação 
no Tribunal de Justiça Desportiva 
da Paraíba pedindo a eliminação do 
Campinense por irregularidades do 
clube com o Profut.

Contudo, o próprio tribunal já 
deu um parecer contrário à alega-
ção do Treze, já que a denúncia só 
foi feita após a vitória do Campi-
nense dentro de campo, algo que 
diminuiria a credibilidade da recla-
mação feita pelo Departamento Ju-
rídico do Treze.

Santos divulga o 
valor de Rodrigão

O Campinense vem obtendo prejuízos incalculáveis com toda a indefinição

FotoS: Divulgação
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Clube dispensa velocista que foi 
flagrada em exame antidoping
Melhor do Brasil, Cláudia 
Lemos pode ficar até fora 
dos Jogos Olímpicos

Depois de ser suspensa 
por cinco meses do atletis-
mo por causa de doping, Ana 
Cláudia Lemos não faz mais 
parte do clube de atletismo 
BM&FBovespa. A confirma-
ção da demissão foi feita pelo 
equipe ontem, por meio de 
nota oficial.

“O Clube de Atletismo 
BM&FBovespa informa que 
a atleta Ana Cláudia Lemos 
Silva não faz mais parte de 
sua equipe. O motivo se deve 
exclusivamente à violação da 
atleta ao Código de Conduta 
e ao Regulamento do Clube 
no Artigo que prevê ‘proibi-
ção, em qualquer hipótese, 
de consumo de complemento 
e/ou suplementos alimenta-
res sem o prévio e expresso 
consentimento da equipe de 
suporte do clube’ (médicos, 
nutricionistas, fisioterapeu-
tas e psicólogos), o que foi 
relatado pela própria atleta 
no processo em andamen-
to nas instâncias esportivas. 
Ao ingressarem no Clube de 
Atletismo BM&FBovespa, os 
atletas aderem formalmente 
às normas e regras contidas 
nestes documentos”, diz a 
nota.

Ana Cláudia Lemos foi 
flagrada com a substância 
a Oxandrolona, droga mui-
to usada por praticantes de 
musculação, em amostra de 
urina coletada no dia 3 de 
fevereiro, durante exame de 

controle fora de competição 
realizado pela Autoridade 
Brasileira de Controle de Do-
pagem (ABCD). A atleta ficou 
suspensa voluntariamente a 
partir do dia 8 de março por 
conta do resultado da primei-
ra amostra. A amostra B da 
urina de Ana Cláudia, aberta 
no dia 24 de março, confir-
mou a presença da substância 
proibida.

O julgamento aconteceu 
no último dia 7, na sede da 
Federação Paulista de Atle-

tismo, em recurso apresen-
tado pela Procuradoria após 
advertência dada à atleta 
pela Comissão Desportiva 
Nacional (CND) em abril. Por 
6 votos a 0, foi punida pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) e está sus-
pensa até o dia 3 de julho. En-
tretanto, sua defesa e a ABCD 
já garantiram que entrarão 
com recurso no Tribunal Ar-
bitral do Esporte (TAS). As-
sim, há chance de a pena ser 
diminuída ou ampliada.

Ana Cláudia tem índice 
para participar dos 100m e 
200m rasos na Rio-2016 e é 
considerada peça chave para 
o revezamento 4x100m ra-
sos. Tais marcas foram obti-
das antes de ela ser pega com 
doping, o que não as cancela-
ria. A atleta, porém, ficará de 
fora do Campeonato Ibero-A-
mericano de Atletismo, even-
to teste da Rio-16, que será 
disputado entre os dias 14 e 
16 de maio no estádio Enge-
nhão.

Todos os atletas brasi-
leiros com marcas já assegu-
radas para a Olimpíada estão 
entre os inscritos para a com-
petição no Rio, que contará 
com a participação de compe-
tidores de Angola, Argentina, 
Bolívia, Cabo Verde, Colôm-
bia, Cuba, Chile, El Salvador, 
Espanha, Guiné Bissau, Hon-
duras, Paraguai, Peru, Porto 
Rico, Portugal, Uruguai, Vene-
zuela, Arábia Saudita, Austrá-
lia, Estado Unidos, Bulgária, 
França, Luxemburgo e Omã.

Além de ser demitida, corredora já não participa do Ibero-Americano de Atletismo e também o corre risco de ficar fora do Rio 2016

Regional de 
goalball agita 
Maceió neste 
fim de semana

Começou ontem o Re-
gional Nordeste de Goalball. 
A competição é realizada pela 
primeira vez na cidade de Ma-
ceió, que recebe 16 equipes dos 
estados de Alagoas, Bahia, Ma-
ranhão, Paraíba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Sergipe. 
Os jogos serão disputados no 
Centro Universitário CESMAC.

 Os atuais campeões, 
APACE-PB, no masculino, e 
IERC-RN, no feminino partici-
pam da competição. Ambas as 
equipes contam com atletas 
da Seleção Brasileira. José Ro-
berto defende os paraibanos, 
enquanto Denise Souza re-
presenta o time potiguar. Eles 
e outros atletas serão obser-
vados pela comissão técnica 
do Brasil. O técnico da seleção 
feminina, Dailton Freitas, e o 
coordenador da modalidade, 
Paulo Miranda, estão presen-
tes no torneio.

A competição ocorre em 
duas fases: de grupo e elimi-
natória. As nove equipes da 
categoria masculina foram 
distribuídas em dois grupos, 
assim como as sete partici-
pantes do feminino. Todas as 
equipes se enfrentam dentro 
das suas respectivas chaves, e 
as primeiras e segundas colo-
cadas de cada avançam para a 
fase semifinal. 

O Lago Paranoá, em 
Brasília, irá sediar amanhã, 
as etapas da Copa Brasil e 
do Campeonato Brasileiro 
de Maratonas Aquáticas. 
Serão realizadas as provas 
de cinco e dez quilômetros, 
com largada prevista para 
as 9 horas, no Minas Brasí-
lia Tênis Clube. Somadas, as 
duas provas contarão com 
mais de 200 atletas, dividi-
das em mais 30 equipes.

Esta será a segunda 
das cinco etapas do Cam-
peonato Brasileiro 2016. 
A competição é disputada 
pela elite da modalidade 
no Brasil, mas, por conta 
da preparação dos Jogos 
Olímpicos, os três atletas 
que irão representar o País 
nos Jogos estarão ausentes 
nesta etapa de Brasília. En-

tre os inscritos em Brasília, 
intensificando a disputa 
entre as fortes equipes de 
Sesi/SP e Grêmio Náutico 
União/RS, os destaques da 
etapa são Diogo Villarinho, 
Betina Lorscheitter, Vivia-
ne Jungblut e Samuel de 
Bona.

Já a Copa Brasil, voltada 
para as categorias de base e 
master, disputada somente 
na distância de cinco quilô-
metros, tem sua classifica-
ção e ranking divididos por 
classes. A Meia Maratona de 
Brasília será a terceira das 
sete provas prevista para 
este ano.

Os horários e mais in-
formações serão confirma-
das no congresso técnico, 
no sábado, dia 14/05, às 16 
horas, no Shopping Pier 21.

Brasília sedia a Copa 
Brasil de Maratonas

AQUÁTICAS

Nathália Brígida levou o bronze, garantindo a primeira medalha do Brasil na competição, e comemorou muito a conquista na manhã de ontem

Judoca ganha medalha para o Brasil
Dois judocas brasi-

leiros representaram o 
Brasil no Grand Prix de 
Almaty na madrugada de 
ontem. No Cazaquistão, 
a representante do peso 
ligeiro (48kg), Nathália 
Brígida, garantiu a pri-
meira medalha do Brasil 
na competição. Após cair 
nas quartas de final, ela 
conquistou o bronze pela 
chave de repescagem. 

Número 17 do ranking 
mundial em sua categoria, 
Brígida somou 120 pon-
tos com o resultado e mo-
mentaneamente havia se 
garantido entre as 16 pri-
meiras atletas do mundo, 
posição que a convocaria 

para o World Masters de 
Guadalajara, competição 
mais importante antes dos 
Jogos Olímpicos.

Para sua infelicidade, a 
brasileira perdeu nas quar-
tas justamente para a ucra-
niana Maryna Cherniak, 
que é sua concorrente dire-
ta. Ainda havia possibilida-
de da brasileira conquistar 
a 16ª colocação, mas Cher-
niak, que havia perdido na 
semifinal, venceu a disputa 
de terceiro lugar e também 
somou os 120 pontos. Com 
23 anos, Nathália é gran-
de nome para os Jogos de 
2020.

Atual campeão do 
Pan-Americano de Hava-

na e bronze na Olimpíada 
de Londres, Felipe Kitadai 
não foi bem em Almaty. 
Após vencer o atleta saudi-
ta Eisa Majrashi por ippon 
na estreia, ele perdeu, tam-
bém pela pontuação má-
xima, para o quirguiz Otar 
Bestarv nas oitavas de final 
e ficou fora das disputas 
por medalha. Na 13ª colo-
cação do ranking mundial, 
o brasileiro dificilmente 
fica fora dos 16 convoca-
dos para o World Masters.

Ketleyn Quadros 
(63kg) e Leandro Gui-
lheiro (81kg), ambos me-
dalhistas olímpicos, es-
treiam no tatame cazaque 
neste sábado. A brasileira 

enfrenta Leilani Akiyama, 
dos Estados Unidos, em 
sua estreia, enquanto o 
meio-médio espera o ven-
cedor entre Samuel Kwi-
tonda, do Burundi, e Kons-
tantins Ovchinnikovs, da 
Letônia.

No último dia de com-
petição, mais dois brasi-
leiros representaram o 
Brasil. Eduardo Bettoni 
(90kg) enfrentou o ven-
cedor do confronto entre 
Dilshod Shoriev, do Uzbe-
quistão, e o atleta da casa 
Samat Yessen. No meio
-pesado, Rafael Buzacari-
ni (100kg) lutou contra o 
paquistanês Hussain Shah 
Shah.

GRAND PRIX DE ALMATY

Nadadores prometem abrilhantar as disputas no Distrito Federal
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Começa a disputa da Série A
CAMPEONATO BRASILEIRO

Quatro jogos abrem a 
competição que já tem 
clássico de rubro-negros
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O Campeonato Brasileiro 
da Série A começa hoje, com 
a participação de 20 clubes. A 
primeira rodada terá quatro 
jogos: Flamengo-RJ x Sport do 
Recife-PE, às 16h, no Estádio 
Raulino de Oliveira, no inte-
rior carioca, Palmeiras x Atlé-
tico-PR, na Arena, às 16h, Atlé-
tico-MG x Santos, às 18h30, no 
Independência, enquanto no 
Couto Pereira, jogam às 21h, 
Coritiba x Cruzeiro.

As partidas marcadas 
para às 11h, serão mantidas 
nos finais de semana. O Co-
rinthians foi o campeão do 
ano passado, com o Atléti-
co-MG (vice), Grêmio (3º) 
e São Paulo (4º). O regula-
mento da disputa continua 
a mesma, com os quatro 
últimos sendo rebaixados 
para a Segundona.

 
Fla x Sport do Recife
O Flamengo, time de 

maior torcida do Brasil, ini-
cia a competição em seus 
domínios com a base que 
disputou o carioca. Ainda 
sem convencer a torcida o 
treinador Muricy Ramalho 
terá a missão de fazer do Ru-
bro-Negro um grupo vitorio-
so em busca do título. Para 
o ex-são-paulino durante a 
competição podem surgir 
novos reforços para fortale-
cer o elenco. Ele acredita que 
a diretoria está trabalhando 
para trazer jogadores que ve-
nham resolver as pendências 
que existem no elenco.

Segundo ele, estão sen-
do aguardados um zaguei-
ro, um lateral que jogue nas 
duas posições, um meia e 
dois atacantes. “São peças 
que estamos precisando e 
aguardando para a disputa 
da Série A. Vamos trabalhar 
já que temos um longo ca-
minho pela frente”, disse. O 
Sport do Recife-PE esquece a 
perda do título pernambuca-
no para o Santa Cruz-PE, no 
último domingo, na final do 
Estadual. O Leão da Ilha do 
Retiro que pregar uma peça 
no time carioca.  

 
Palmeiras x Atlético-PR
Na Arena o Palmeira en-

frenta o Atlético-PR, às 16h, 
na estreia das  equipes na 
Série A. O Verdão começa a 
montar o time para apagar 
a má impressão deixada no 
Campeonato Paulista e dar a 

Sete jogos darão sequência 
hoje, à primeira rodada da Série 
B do Campeonato Brasileiro. A 
novidade fica por conta da es-
treia do Vasco-RJ que vai ao Are-
na Castelão enfrentar o Sampaio 
Corrêa, às 16h. Após conseguir 
o bicampeonato carioca invicto, 
o time da cruz-de-malta chega à 
disputa como favorito ao título 
e retornar à Série A. Com a ma-
nutenção da comissão técnica e a 
base que obteve o título, contra 
o Botafogo-RJ, o objetivo é con-
quistar outro título na tempora-
da. O treinador Jorginho pode 
manter a base que jogou a deci-

são, já que o grupo vem assimi-
lando o esquema de jogo.

Para o comandante vascaíno é 
outro desafio para o time que ago-
ra tem que voltar para o lugar onde 
não poderia ter saído. “Não po-
demos decepcionar a torcida que 
confiou tanto que conseguimos 
mais um título carioca. Será outra 
disputa e temos que manter a mes-
ma seriedade e determinação dos 
últimos compromissos”, disse. Com 
relação a jogar a primeira longe da 
torcida, o meia Nenê acredita que 
será um bom teste para o grupo. 
“Estamos conscientes que será ou-
tra realidade e temos que manter o 

foco. Iremos buscar o título e levar 
o Vasco para a Série A”, avaliou.

Nos outros jogos, o Ceará 
terá pela frente o Paysandu, no 
Castelão, às 16h. Brasil de Pelo-
tas-RS e Paraná será a atração, às 
16h, no Bento de Freitas, enquan-
to o Londrina enfrentará o Clube 
de Regatas Brasil (CRB-AL), no Es-
tádio do Café, às 16h. Em Santa 
Catarina, às 16h, o Criciúma pe-
gará o Náutico-PE, no Heriberto 
Hulse. Na Fonte Nova acontece 
a estreia do Bahia, que recebe o 
Avaí-SC, às 21h, com a Luverden-
se encarando o Joinvile, no Passo 
das Emas, às 20h.

Vasco estreia contra o Sampaio
Série B

A equipe do Flamengo recebe hoje o Sport-PE, na estreia do Brasileirão, e vai a campo com a mesma base que disputou o Campeonato Carioca da temporada 2016

O Cruzeriro vai ao Paraná 
enfrentar o Coritiba  em seu 

primeiro jogo da Série A

Jorginho tem a missão de levar o Vasco de volta à Série A

volta por cima no Brasileirão. 
De acordo com o treinador 
Cuca, algumas novidades po-
dem surgir no time. A entrada 
do meia Tchê Tchê, que veio 
do Audax-SP pode ser a prin-
cipal novidade do Verdão. Ele 
sabe que a competição está 
apenas começando e que será 
mais um desafio difícil.

“Tenho uma base na ca-

beça, mas prefiro aguardar, já 
que tenho algumas dúvidas. 
Alerto aos jogadores que te-
remos muito trabalho para 
colocar o Palmeiras entre os 
quatro primeiros colocados”, 
disse. Iniciar fora de casa é 
um bom teste para os atleti-
canos que ainda busca refor-
ços para a Série A.

Atlético-MG x Santos

Após o pesadelo de per-
der o título do Estadual para 
o América-MG o Atlético-MG 
estreia hoje, às 18h30, no In-
dependência pela Série A do 
Campeonato Brasileiro. Vi-
ce-campeão do ano passado 
o galo mineiro volta a sonhar 
com o título deste ano. O trei-
nador Diego Aguirre tem a 
base que participou do Esta-

dual. A chegada de reforços é 
outro assunto que predomina 
nas hostes atleticanas.  

Um zagueiro, um lateral 
esquerdo e dois meias estão 
na mira da diretoria, só que 
o segredo é a alma do negó-
cio. “Não podemos divulgar 
para não atrapalhar as ne-
gociações. A diretoria está 
trabalhando para fortalecer 

o grupo”, avaliou Diego. Ain-
da comemorando o título do 
Paulistão, em cima do Audax, 
ao vencer por 1 a 0, o Santos 
é só otimismo e confiança na 
estreia da Série A. A equipe 
deve mandar a campo a for-
mação que obteve a façanha.

 
Coritiba x Cruzeiro
O Estádio Couto Perei-

ra receberá às 21h, de hoje, 
o confronto entre Coritiba x 
Cruzeiro, na estreia dos times 
no Campeonato Brasileiro da 
Série A. Um confronto entre 
duas equipes em formação 
que correm em busca de re-
forços para brigar pelas pri-
meiras colocações. Depois de 
perder o título Estadual para 
o Atlético-PR a hora é de mu-
danças na equipe. Reforços 
podem chegar no decorrer 
da disputa.

O Cruzeiro sabe que ne-
cessita de reforços para so-
nhar com o título brasileiro. 
Após derrotar o Campinense 
(3 a 2) pela Copa do Brasil a 
hora é de arrumar a casa e 
contratar o técnico. A Rapo-
sa tentou a contratação de 
Ricardo Gomes do Botafogo, 
mas a diretoria carioca não 
deixou. O time será coman-
dado pelo técnico interino 
Geraldo Delamonte.

FOTOS: Divulgação



Circuito reúne até amanhã as 
melhores duplas do País em 
disputa do título nacional
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Ainda garoto o atleta Ariosvaldo Caval-
cante, popularmente conhecido por “Ari”, 
chegou para treinar no infantil do Santos 
Futebol Clube, agremiação  pessoense que 
na época era comandada pelo desportista 
Walter Marsicano, No clube alvinegro “Ari” 
foi galgando todas as categorias existentes 
até completar a maioridade e ingressar no 
futebol profissional.

Ari era um jogador de baixa estatura, 
porém de compleição física privilegiada e 
com uma arrancada impressionante nos 
contra ataques, e ainda por cima jogava em 
duas posições distintas no ataque: pode-
ria ser escalado na ponta direita ou como 
centroavante, dependia das necessidades do 
treinador.

Desde o seu tempo de juvenil o seu 
futebol veloz, ofensivo e que se traduzia em 
gols chamava a atenção dos torcedores e da 
crônica em geral nas antigas preliminares 
do campinho da “Graça”. Outra virtude que o 
craque portava era o seu chute forte e certei-
ro, sendo também destaque nas quadras de 
futebol de salão, nos saudosos jogos escola-
res e da Primavera.

Após ter sediado o Superpraia, com as 
quatro duplas olímpicas disputando as finais, 
João Pessoa continua sendo a capital nacional 
do vôlei de praia. Desde ontem, a cidade está 
sediando a segunda etapa do Circuito Banco 
do Brasil Sub-19, que se encerra amanhã, com 
entrada franca à torcida na altura da Avenida 
Epitácio Pessoa. Na sequência também serão 
realizados o Circuito Banco do Brasil Sub-23 
e o Challenger.

O Circuito Sub-19 é composto por três 
etapas em diferentes cidades. A primeira foi 
realizada em Saquarema (RJ), no Centro de 
Desenvolvimento do Voleibol, em abril. Após 
João Pessoa, a competição se encerra em Ma-
naus (AM), de 28 a 30 de outubro. São 16 
duplas em cada naipe, sendo que 12 se clas-

sificam pelo ranking e outras quatro pelo tor-
neio qualificatório.

Ontem, as disputas foram válidas pelo 
qualyfing (qualificatório), quando 10 times 
no feminino e outros 14 no masculino dispu-
taram as últimas quatro vagas na fase prin-
cipal do torneio, em jogos eliminatórios di-
retos. Hoje serão realizados jogos da fase de 
grupos e quartas de final. O domingo ficará 
reservado para semifinais e disputas por me-
dalhas.

Das 12 duplas garantidas pelo ranking 
no torneio masculino, uma delas é da Paraíba. 
Se trata dos atletas Rafael e Renato, que há 
anos vivem e treinam no Estado. Demais du-
plas são compostas dos levantadores Neto/
Humberto (SE), Bruno/Neto (MG), Natã/Luc-
ca (RS), Alison/Ayron (PI), João Vitor/Joshua 
(SC), Lipe/Patrick (PR), Antônio/Pedro (RN), 
Matheus Santos/David Pedreira (ES), Joan-
derson/Ícaro Passos (BA), William Bruno/
Gabriel Candido (RJ) e Ryan/Kéo (MA).

No feminino, a Paraíba está represen-
tada pela dupla Ana Raquel/Nathalia (PB), 

Você  lembra  de Ari?
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

Ao se aventurar no mundo da bola, “Ari” 
jogou em dois times fora do nosso Estado, 
primeiro no Clube de Regatas Brasil, de 
Alagoas, depois no Marcílio Dias, este último 
de Santa Catarina. Essas passagens fora da 
Paraíba marcaram a vida daquele profissio-

nal, fornecendo-lhe maturidade e experiên-
cia dentro das quatro linhas.

Também jogou  profissional em clubes 
da Paraíba, no próprio Santos que o revelara 
e no extinto Paraíba, de João Pessoa. Mas foi 
no Botafogo Futebol Clube que “Ari” atin-

giu a sua melhor forma como profissional, 
jogando naquele time que seria bicampeão 
estadual em 1976, ao lado de Salvino, João 
Carlos, Fantick, Alcides, Baltazar, Nelson, 
Benício, Dadá, Jorge Demolidor, Erasmo e 
tantos outros que participaram daquela 
conquista.

Lembro, com muita nitidez, que na-
quele ano o Botafogo venceu o Campinense 
no Estádio Amigão, por um tento a zero, 
gol marcado de cabeça pelo centroavante 
ora homenageado, que mesmo não tendo a 
devida altura se jogou em um mergulho no 
meio da zaga da Raposa, se antecipando e 
marcando um belíssimo e importe gol para 
o título.  

E quando foi no final da semana passa-
da, o filho de “Tereré”, Leonardo,  que hoje 
preside o Santos Futebol Clube me informou 
que o ex-jogador “Ari” acabara de falecer 
nesta capital. Os amigos, familiares e ex-com-
panheiros de profissão perderam e lamen-
taram a sua partida para um outro plano. 
Porém ficou a certeza que “Ari” escreveu o 
seu nome com tintas perpétuas e douradas 
na história do futebol paraibano.

Em 1976, Ari 
(detalhe), foi 

bicampeão 
estadual pelo 

Botafogo

cujas disputas constam também com as du-
plas Carol/Fran (SE), Anna/Gabryella (MG), 
Mariana/Gabriela (RS), Amanda/Monique 
(PR), Mica/Lola (SC), Kyce/Milena (RN), 
Milena/Gabi (ES), Carol/Emelly (PE), Vito-
ria/Giovanna (RJ), Rafa/Anna (BA) e Talita/
Amanda (CE).

O sub-19 é um campeonato de seleções 
estaduais, com duplas formada pela mesma 
federação. Ele mantém o formato das últimas 
duas temporadas, com cada estado indicando 
suas delegações nos dois gêneros em busca 
do título. Além dos atletas, que podem ser 
alterados a cada etapa, as federações elegem 
um técnico. 

Os pontos obtidos vãos para o Estado e 

o campeão geral é determinado ao final das 
três etapas. O atual modelo foi criado em 
2013 visando identificar novos talentos nas 
areias, num trabalho de renovação. E, a partir 
daí, analisar quais são os polos que precisam 
receber um incentivo maior para se desen-
volverem e serem trabalhados de forma mais 
direcionada. 

Após o Circuito BB Sub-19 será realizada 
a primeira etapa do Circuito Sub-23, também 
em João Pessoa, a partir da próxima terça-fei-
ra, prosseguindo até a quinta-feira. Um dia 
depois, na sexta-feira, começa a primeira eta-
pa do Challenger, torneio da categoria adulta, 
disputado pelas duplas brasileiras que não 
estão nas etapas do Circuito Mundial 2016.

João Pessoa 
é a capital do 
vôlei sub-19

NA ORLA MARÍTIMA

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Rafael e Renato, no masculino, são os representantes da Paraíba na competição que agita o País

Foto: Edson Matos



Poeta Cláudio Limeira 
completará 70 anos de 
idade na segunda-feira 
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A cidade de Areia oferece 
turismo rural no Engenho 
e Cachaçaria Triunfo 
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Hoje, o escritor e pesquisados 
inglês William Edmundson, 
vai lançar  “A Gretoeste -  A 
história da rede ferroviária 
Great Western of Brasil’, na 
Cultura Inglesa de Manaíra. O 
evento será das 8h30  às 10h. 
O selo é da Editora Ideia. Na 

próxima terça-feira (17),  às15h, o livro será 
lançado no Museu do Trem/Estação Central 
Capiba, Recife.

O livro tem como cenário o Brasil na cro-
nologia de construção ferroviária na América 
Latina e estabelece uma história da relação 
especial entre Portugal e Inglaterra/Grã Bre-
tanha, além de estar focado na fuga de Dom 
João para o Brasil com ajuda britânica, a im-
portância da abertura dos portos brasileiros às 
‘nações amigas’, 1808 e o tratado de Amizade 
e Aliança entre Portugal e Grã-Bretanha, 1810 
entre outras questões culturais.

Segundo o autor, radicado há anos no 
Nordeste, entre João Pessoa e Recife, depois 
de uma carreira de quase 40 anos em vários 
países latino-americanos com o Conselho 
Britânico ele enveredou pelo caminho da lite-
ratura e historia. “Sempre me fascinava a his-
tória. Já publiquei dois livros em inglês sobre 
aspectos da presença britânica no Chile, onde 
morei durante seis anos. Depois, me aposen-
tei, e optei por morar no Recife e logo depois 
em João Pessoa, e eu procurava temas para 
pesquisar”, relata.

 Em João Pessoa ele estudou a história da 
caça de baleias, e lançou um livro com um his-
toriador marítimo inglês em 2014 sobre este 
tema, em português. No Recife, a história que 
mais lhe chamou a atenção foi a história da 
empresa britânica Great Western of Brazil, que 
começou em Pernambuco e chegou a dominar 
uma rede ferroviária de 1.700 quilômetros 
desde Alagoas até Rio Grande do Norte. Tam-
bém eu sou de uma geração que lembra com 
grandes saudades o transporte de passageiros 
nas locomotivas a vapor. 

Seu livro mostra ainda o panorama his-
tórico e econômico  em todo o Brasil e como 
esse fenômeno rodoviário deu impulso para 

modernizar nosso país no século XIX. “Pois 
é. Tentei explicar primeiro porque existe 
esse interesse britânico por, e ligação espe-
cial com, o Brasil, que remonta num tratado 
anglo-português de 1373. Depois vieram ou-
tros acordos amistosos entre os dois países, 
até 1808, quando Dom João fugiu para o Bra-
sil com ajuda britânica”.

Outra questão fundamental que seu livro 
traz  é como as companhias  ferroviárias britâ-
nicas tiveram papel fundamental no processo 
da abolição da escravidão em nosso País. “É 
verdade. A primeira companhia no Brasil de 
assinar um contrato garantindo não empregar 
escravos foi a Recife and São Francisco Railway, 
neste caso nem na construção nem na opera-
ção da ferrovia. Esta via férrea depois formou 
parte da Great Western. Outras ferrovias que 
igualmente foram engolidas pela Great Wes-
tern, como a Conde d’Eu Railway na Paraíba, 
também não empregavam escravos. Mas não 
foi somente por causa dos termos das conces-
sões; também, como escreve Gilberto Freyre, a 
grande contribuição neste campo foram os en-
genheiros britânicos que mostraram por seu 
exemplo a dignidade do trabalho num Estado 
ainda escravagista e feudal”, disse   William Ed-
mundson.

No quinto capítulo  o autor fala  sobre 
as propostas ferroviárias na Paraíba, que 
segundo ele, tardou um pouco a chegada da 
estrada de ferro na Paraíba, mas, depois de 
algumas tentativas fracassadas, investidores 
em Londres fundaram em 1875 a Conde d’Eu 
Railway Company para aproveitar de uma 
concessão na província.

“Exato. O nome escolhido era uma home-
nagem respeitosa ao marido francês da Prin-
cesa Isabel, Luís Filipe Maria Fernando Gastão 
de Orléans, Conde d’Eu, e consorte da princesa 
desde 1864. A construção ficou com a empresa 
britânica Wilson, Sons & Companhia no Recife. 
O primeiro trecho de trinta quilômetros ligan-
do a capital provincial com Entroncamento, 
perto de Sapé, foi inaugurado no ano seguin-
te, e desse entroncamento a estrada de ferro 
virou ao noroeste até Mulungu (alcançado 
em setembro de 1883) e depois ao norte até 
Independência (hoje Guarabira), em junho de 
1884, na direção de Nova Cruz na província vi-
zinha do Rio Grande do Norte. Depois da inau-

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União

guração da República em 1889 houve pouca 
construção ferroviária na Paraíba, a receita da 
Estrada de Ferro Conde d’Eu não melhorou, e 
o governo republicano resolveu em 1901 ex-
propriar a companhia por 615.000 libras e ar-
rendar a linha principal existente e os ramais à 
Great Western of Brazil Company.”.

Autor do livro “A história da caça de ba-
leias no Brasil, editora Disal,  2014, Edmund-
son diz que esse trabalho é fundamental e que 
conta a história completa da caça de baleias no 
Brasil, através de quatro séculos desde 1602 
até a última temporada baleeira no ano de 
1985. “A metade do livro tem que ver com a 
Paraíba, já que a estação baleeira mais impor-
tante na época moderna, no século XX, e a mais 
duradoura se encontrava aqui em Costinha, 
perto da foz do Rio Paraíba. Foram caçadas 
aqui quase 20.000 baleias de várias espécies, 
em várias épocas, incluindo uma empresa ja-
ponesa a partir do ano de 1957”. 

Uma curiosidade no livro “A Gretoeste - 
A história da rede ferroviária Great Western 
of Brazil’ é o detalhamento do autor sobre 

as questões das facções rivais que esbar-
ram na figura de Lampião e seu bando em 
suas passagens em nosso Estado.  Ele conta: 
“Era inevitável que a construção e depois 
a operação das ferrovias no interior levas-
sem as empresas ferroviárias britânicas em 
conflito com o rei do cangaço, começando 
primeiro com Antônio Silvino, conhecido 
como ‘o bandido cavalheiro’ e ‘o terror da 
Great Western’. Antônio Silvino e seu ban-
do de cangaceiros perseguiam engenheiros 
britânicos que trabalhavam no Sertão da 
Paraíba, ameaçando os operários, cortando 
linhas de telégrafo, danificando os trilhos e 
extorquindo dinheiro dos passageiros, até 
sua captura em 1914”,.

E arremata:  “Depois veio Lampião e 
seu bando de cangaceiros para terrorizar a 
região por onde passavam as linhas da Great 
Western. No meu livro descrevo vários dos 
encontros entre os cangaceiros e os ferro-
viários, em especial um incidente em 1935 
quando um engenheiro britânico levou o 
melhor sobre Lampião”, fecha.

Trem da história
Pesquisador inglês lança obra sobre a expansão ferroviária no Nordeste 
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Capa do livro “A Gretoeste - 
A história da rede 

ferroviária Great Western 
of Brasil” (detalhe); túnel 

localizado em Bananeiras e 
o autor, William Edmundson, 
acompanhado do ferroviário 
José Francisco, que tem 70 

anos de idade
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O livro de Tombo 
do padre Zé Diniz

Ramalho
LeiteO velho Gonzaga está de volta: viva! 

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Farolito

Ao longo de três horas de uma  
manhã primaveril, cheia de sol e calor, 
perdi-me no tempo. Nem sei bem quem 
era eu e o que estava a fazer naqueles 
instantes que até o telefone respeitou 
calado. De um só fôlego, agarrei-me 
ao Café Alvear que  Gonzaga tinha me 
deixado com a frase escrita na letra 
inconfundível: - é apenas um começo 
de vida...

Quando a leitura terminou, con-
fesso que resisti em voltar ao mundo 
de hoje, talvez sungado ao paroxismo 
de quem se deixou levar pela entrega 
total do espírito às lembranças de um 
espaço que, mesmo existindo no seu tempo, nunca lá pôs os 
pés. Como tão tinha escolha, voltei,  mas na minha cabe-
ça sobraram as imagens que Gonzaga construiu nas suas 
andanças (nem sempre permitidas) pelo salão nobre do Café 
dos Muribeca.

Entre atordoado e leve, livre de um peso maior do que 
a consciência, tentei me achar naquelas construções da Du-
que de Caxias até o Ponto de Cem Réis. Mas, ao invés de me 
botar na entrada do Café – ao menos pra olhar quem estava 
lá dentro – dirigi-me, adolescente arremediado, à Casa dos 
Frios e mandei descer um chopp bem tirado com dois ovos 
cozidos – bem ao gosto do alemão.

Gonzaga estava tão perto de mim e eu não sabia: só 
vim vê-lo, de corpo inteiro quando, já no reinado dos Teotô-
nio no “Correio” da Barão do Triunfo, consegui um lugar de 
revisor e, de noite já no fim do serviço, alguém me apontou 
o neguinho e vaticinou: aquele é um dos melhores cronistas 
da província, senão o melhor...

Quando terminei de uma tirada só, a gostosura do ler 
o que se passava no Café Alvear e adjacências, fiquei entre 
o choro da nostalgia ressentida e o aplauso solitário, sem 
plateia,  sequer o aplaudido presente. Lembrei a minha 
velha túnica do Liceu, lembrei das aulas de D. Daura  e me 
vi cada vez mais perto do longe, cada vez mais distante do 
próximo – tudo por conta dessas crônicas que só Gonzaga 
sabe fazer.

Como bem disse Ângela  Bezerra de Castro, Gonzaga 
enveredou por um caminho que a muitos parece o mais 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Difícil foi vencer o golpe de ’64. 
Mas Dilma venceu, com os camaradas 
presos, torturados, assassinados nas 
masmorras da ditadura militar, muito 
militar, policial militar, sofrendo “a 
dor indizível da tortura” – como ela 
finalmente disse no seu discurso do 
afastamento. Pois apenas se afastou, 
não foi cassada nem renunciada, e 
prometeu lutar permanentemente até 
o fim – e vai lutar, como garantiu tam-
bém o senador paraibano pelo Rio de 
Janeiro, Lindberg Farias, para descon-
forto de seus adversários. 

Lindberg foi a úni-
ca voz da Paraíba a se 
levantar no Congresso 
contra o golpe aplicado 
em Dilma e nas esquer-
das brasileiras. Esquer-
das que já começam a 
fazer sua autocrítica, 
admitindo que erra-
ram, mas não comete-
ram crimes. Quando a 
esquerda faz autocríti-
ca, acerta e vence.

As esquerdas 
erraram, sobretudo na 
administração de sua 
força, o que permitiu a conspiração 
do golpe evoluir a céu aberto, com 
reuniões de até 800 pessoas, diz-se. 
Onde estavam os serviços de inteli-
gência do governo? Por menos de que 
isso adverti ao camarada Cândido do 
Araguaia do perigo que se avizinhava. 
Mas o golpe cresceu, foi deflagra-
do e venceu. Mas será como disse o 
camarada Didi após o gol da Suécia 
em 1958, botando a bola debaixo do 
braço: “Eles fizeram o deles, vamos 
fazer o nosso”.

Didi pediu ao centroavante Vavá 
para tirar o centro para ele. E esticou 
a bola para Garrincha, lá na ponta di-
reita. O camisa sete estraçalhou a de-

O segundo golpe

O mon-
senhor José 
Pereira Diniz 
marcou época 
como vigário da 
Matriz de Nossa 
Senhora do 
Livramento, na 
antiga freguesia 
de Bananeiras. 
Seu apostolado foi tão demorado que fez nascer um rico 
folclore em torno do seu nome, que eu ainda hei de  contar. 
Para conhecê-lo melhor, é preciso, porém,  uma incursão 
pelo Livro de Tombo da Paróquia, desde que precavido 
contra  ácaros e munido de uma lupa, para melhor decifrar 
os traços gráficos de sua escrivã, a professora Maria Emilia 
Neves. Tudo está ali registrado,  a exemplo da querela com 
o então prefeito Pedro de Almeida, cujas cartas que  ilustra-
ram suas divergências é um primor de respeito democráti-
co, o que surpreende pela fama autoritária do pároco.

O Livro de Tombo é uma herança portuguesa e nos 
reporta ao seu arquivo maior, a Torre do Tombo. O Livro 
de Tombo Paroquial vem dos primeiros bispados, da Bahia 
de 1707 e de São Paulo de  1746, quando foi determinado 
que cada paróquia teria o seu livro, onde seriam regis-
trados os casamentos, nascimentos e óbitos; a posse dos 
clérigos e os acontecimentos de destaque que merecessem 
ser transmitidos às futuras gerações. Quando surgiram os 
cartórios, alguns atos da vida civil deixaram o registro da 
casa paroquial e engrossaram os livros dos notários. Mas a 
vida da igreja, no âmbito de cada freguesia, salvo por omis-
são, não deveriam ficar ausentes da narrativa histórica. O 
monsenhor José Diniz foi frequentador assíduo do Livro 
de Tombo e eu, frequentei pouco as suas páginas, mas o 
suficiente para assuntar muitas colunas e dividir com meus 
leitores raras preciosidades.

Todos sabemos que o Estado brasileiro é laico, isto é, 
respeita a liberdade de crença e de cultos, mas não professa 
qualquer religião. Mas nem sempre foi assim. Houve um 
tempo em que o Estado e Igreja eram um só corpo e um só 
espírito. Rui Barbosa foi quem primeiro trouxe uma luz sobre 
o assunto e por um decreto de 1890, já nos primeiros dias da 
República, declarou-se o Brasil um Estado sem religião oficial. 
Antes, a carta imperial de 1824 foi outorgada em nome da 
Santíssima Trindade. As Cartas de 1891,1934,1937, tiraram 
a menção a Deus do seu preâmbulo, vindo a reaparecer por 
obra dos constituintes de 1946 e repetida pela mão dos 
militares em 1967/69 mas confirmando a manutenção da 
liberdade de cultos. A Constituição Cidadã de Ulisses Guima-
rães, invoca no seu preâmbulo a proteção de Deus.

Apesar de todo esse histórico separando a Igreja do 
Estado, pelos idos de 1957, a Câmara de Bananeiras resol-
veu vincular aquele município à Igreja Católica, votando a 
seguinte Resolução:

“ O presidente da Câmara Municipal de Bananeiras, 
faz saber que a Câmara Municipal de Bananeiras decreta e 
eu promulgo a seguinte Resolução:

“Proclama a sua confiança em Deus e faz a consa-
gração Pública e Perpétua do Município de Bananeiras à 
proteção dos SS. Coração de Jesus e Maria”

Art. 1º- Para maior afirmação da sua confiança em 
Deus, faz a consagração pública e perpétua do Município 
Constitucional de Bananeiras à proteção  especial dos Sacra-
tíssimos Corações de Jesus e Maria Imaculada;

Art.2º- O ato será solene e proclamado pelo prefeito 
Municipal e presidente da Câmara de Vereadores, na Igreja 
Matriz de Bananeiras, pelas 19 e meia horas, do dia 6 de 
janeiro de 1958, com a presença dos membros  da sobredi-
ta  Câmara de Vereadores, autoridades eclesiásticas e todas 
as classes sociais desta cidade;

Art. 3º - A presente Resolução entrará em vigor na data 
da sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bananeiras 
em 30 de dezembro de 1957, assinam Cláver Ferreira Grilo, 
Presidente, Arlindo Rodrigues Ramalho, 1º secretário 
e  Antonio Vaz de Oliveira, 2º secretário.” 

O primeiro secretário era o meu pai, depois, primeiro 
prefeito eleito de Borborema. O monsenhor José Diniz, por 
certo o inspirador do edito municipal,  mandou registrar 
no Livro de Tombo: “Aos 6 de janeiro de 1958, pelas 19 e 
meia hora, na Igreja Matriz de N. Senhora do Livramento, 
em ato soleníssimo, presentes o sr. prefeito municipal, Ho-
mero Araujo, presidente da Câmara de Vereadores, Cláver 
Grilo e membros da referida Câmara, autoridade eclesiásti-
ca da Paróquia, monsenhor José Pereira Diniz, milhares de 
assistentes de todas as classes sociais de Bananeiras, teve 
lugar na Capela Mor do referido templo, o ato solen&iacu 
te;ssimo da Consagração do Município de Bananeiras ao 
sacratíssimos Coração de Jesus e Maria Imaculada”.

O Brasil pode ser laico, mas a cidade de Bananeiras, 
desde então, é teocrática e, igual a Estado do Vaticano,de-
veria  professar uma única religião: “Revogadas as disposi-
ções em contrário”.

fesa sueca e foi o gol do empate. 
Lindberg e Dilma prometeram 
mais ou menos isso: lutar até o 
fim, por todos os meios legais, 
nas ruas e no Congresso. Foi 
assim que se venceu o golpe de 
’64. Foi difícil, mas se venceu. 
Dilma foi presa e torturada com 
outros, mas se venceu. Muitos 
camaradas foram mortos nos 
cárceres, mas se venceu.

Pior foi no Vietnam. Os 
camaradas presos em Con Son, 
onde morreram 20 mil viet-

namitas nas jaulas 
dos cárceres. Mas a 
Liberdade e a História 
venceram. O camara-
da Lindberg vê uma luta de 
curto prazo, pois o governo 
iniciante será de crise, diz 
ele com sua experiência. Mas 
os companheiros de Dilma 
devem se preparar para uma 
luta longa. Foram 24 anos 
(duas dúzias) de luta contra a 
ditadura de ’64, antecedidos 
de 15 anos contra a ditadura 
de Getúlio Vargas, il duce 
brasiliano (führer).

A Getúlio é creditada a vitória de 
uma luta popular e nacionalista em 
que se implantou o salário mínimo e 
a legislação trabalhista (a “carta del 
lavoro” de Mussolini), e se criou a Pe-
trobras, Volta Redonda, o IBC, o IAA 
e outros congêneres. E o DIP: Depar-
tamento de Imprensa e Propaganda 
(o órgão da censura). Foi também na 
ditadura Vargas que a polícia política 
mais torturou e matou no Brasil, co-
mandada pelo nazista Filinto Müller, 
inclusive deportando prisioneiros 
para a Alemanha, como foi o caso de 
Olga Benário, a companheira de Luís 
Carlos Prestes.

É para uma luta igual a essas que 

 
Quando a 
esquerda 
faz 
autocrítica, 
acerta e 
vence

as esquerdas brasileiras devem se 
preparar. Durante a ditadura, Dilma 
Rousseff não foi deportada porque 
não havia na Bulgária um regime po-
lítico similar ao nazismo, caso contrá-
rio sua origem búlgara teria sido fatal. 
Não deixa de ser interessante obser-
var que os dois atuais presidentes 
da República, no Brasil, sejam filhos 
de estrangeiros: Dilma, a presidente 
afastada, filha de um búlgaro; e Temêr 
(pronuncia-se assim, pois o nome 
termina em “erre”), filho de libaneses. 
Michel Miguel Elias Temer (ê) ainda 
leva o nome Lulia, quase o nome do 
migrante nordestino que deixou o 
ninho da asa branca para sobreviver 
no sul maravilha.

Dilma e Temer (ê) são imigrantes 
que nasceram no Brasil, mas vieram 
de terras distantes, pois a democracia 
brasileira é generosa no acolhimento 
de estrangeiros. Mais de que para seus 
filhos que migram de outros estados, 
como os paus-de-arara que deixam o 
Nordeste para São Paulo ou São Sebas-
tião do Rio de Janeiro. 

Coluna publicada terça, quinta e 
sábado.

fácil: é, sabe como é, escrever 
crônica é uma besteira – todo  
mundo escreve. Só que não é 
bem assim, como diziam  Cris-
pim, Adalberto Barreto, Padre 
Chico Pereira  e alguns outros 
que a província reverenciou e 
respeitou. Tem que ter muito 
mais, além da própria intelec-
tualidade. Tem de saber dizer 
as coisas do jeito que o povo 
gosta de ler, até pra ser mais 
ouvido – como souberam fazer 
Rubem Braga, Fernando Sabi-
no e Drummond.

Foi  assim que Gonzaga me deixa depois de consumi-lo 
por inteiro, juntando a cartola deliciosa que só o cozinhei-
ro do Alvear preparava, ao copo d’água bem gelado e ao 
cafezinho com gosto do que a mãe torrava em casa. Com a 
mente voando em busca de direções que o destino mandou 
pra longe e o corpo, já vergado pelo peso dos entrados nos 
setenta, a procurar um  lugar no sofá surrado que um dia 
muito bem pode ter pertencido à entrada suntuosa do Paraí-
ba Hotel.

Adalberto Barreto, na orelha do livro,  escreveu  com 
convicção que o menino de Alagoa Nova quase passou um 
quinau nos mestres. E quem seriam esses mestres? Macha-
do,  Azevedo, gente daqui ou de fora? Eu mesmo não sei nem  
jamais vou descobrir.

Só sei que, depois de ler as crônicas do Café Alvear de 
Luís Gonzaga Rodrigues e me quedar  embevecido pelas 
lembranças de um tempo que não volta, me senti cada vez 
menor na minha pequeneza de cronista-aspirante.  Mas, 
uma coisa eu garanto: naquele ponto de encontro que ele 
considera perdido,  de repente, me achei.

Bem que tentei, mas confesso que minha atual faina 
diária não me permitiu conceber alguma coisa mais espe-
cífica e talvez mais interessante sobre a volta de Gonzaga à 
velha A União, que aconteceu no sábado da semana passada. 
Preferi reproduzir neste espaço,  as linhas que escrevi há 
alguns anos sobre o maior cronista paraibano vivo. 

E, como já dizia o grande Zé Américo, “voltar é uma 
forma de renascer e  ninguém se perde na volta”.



Roteiro

 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]

 

Em cartaz

Homenagem

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Poeta Cláudio Limeira completará 70 anos na 
segunda-feira e pretende lançar novo livro

Serviço

O escritor, jornalista e professor 
paraibano Cláudio Limeira - que já editou o 
Correio das Artes, suplemento literário do 
jornal A União - comemorará sete décadas 
de vida na próxima segunda-feira, dia 16 
de maio. No intuito de marcar o transcurso 
dessa data, ele pretende lançar - a previsão 
é de que seja ainda no segundo semestre 
deste ano - um livro inédito, denominado 
Velejando - 35 anos de poesia, volume que 
também vai reunir uma seleção de poemas 
de seus três títulos anteriores, que são 
Desafio, Cãotidiano e Remanso, além da 
fortuna crítica sobre a sua obra.

“Considero que foi muito proveitosa 
pois consegui, de certo modo, na área da 
literatura, ser difundido além da minha 
expectativa, porque estou em antologias 
internacionais na Suíça e em Portugal”, 
confessou para A União o poeta Cláudio 
Limeira, ao fazer um balanço da trajetória 
dos 70 anos de idade que está prestes 
a completar. A propósito, o novo livro 
contem cerca de 80 poemas. “São em 
vários estilos, longos, médios e haikais, que 
falam sobre temas diversos, como amor e 
o social”, disse ele, que é natural da cidade 
de Cuité, mas reside em João Pessoa desde  
1964 e é formado em Licenciatura em 
Matemática pela Universidade Federal da 
Paraíba e em Educação Artística, por meio 
de curso intensivo realizado em Sapé e 
promovido pelo Governo do Estado quan-
do a UFPB ainda não oferecia esse curso. 
Mas garantiu ainda ter mais textos inéditos 
de contos, causos e humor, os quais podem 
vir a ser publicados posteriormente. 

 

Truman Capote é o filme 
de destaque do Estacine

“Capote” e “Juventude Transviada” serão os filmes exibidos neste final de semana 
no Projeto Estacine, no miniauditório da Estação das Artes, prédio ao lado da Estação 
Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano. Os filmes estão inseridos em duas 
mostras neste mês de maio, que são: Bastidores da Notícia (sábado) e Clássicos do Cine-
ma (domingo). A entrada para as exibições são gratuitas e acontecem respectivamente 
às 16h. Os filmes obedecem a classificação indicativa de idade.

Hoje será exibido o filme “Capote” de 2005 que conta a história do escritor e 
jornalista Truman Capote (Philip Seymour Hoffman). Amanhã será exibido o filme Juventude 
Transviada, um clássico do cinema americano que conta a história de Jim Stark (James 
Dean), um encrenqueiro, que fez os pais se mudarem de uma cidade para outra até se 
fixarem em Los Angeles, que é preso de madrugada por embriaguez e desordem. 

Cinema

O dilema de Sebá

Eu ainda estava em Lowell (Massachusetts, Usa), quarta-fei-
ra, 4, quando enviei o meu artigo para publicação neste espaço de 
A União, em sua edição do dia 7, sob título “Sebá não iria querer 
voltar”. Fazia menção ao personagem de Jô Soares, do programa 
“Viva o Gordo”, TV Gobo, nos idos de 1980. Era um exilado políti-
co que ansiava retornar ao Brasil, mas, quando conversava com 
Madalena, sua esposa, e ela narrava a calamitosa situação política 
brasileira, ele repetia o bordão: “Você não quer que eu volte!”

No dia seguinte ao envio do meu artigo, o Supremo Tribunal 
Federal (STF), acatando determinação do ministro Teori Za-
vascki, decidiu, por unanimidade dos seus membros, suspender 
o mandato do deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e 
afastá-lo da presidência da Câmara dos Deputados. Um fato novo 
e de agrado geral.

E agora? Por eu ter me antecipado ao fato, meu artigo estava 
furado. O que fiz: recorri imediatamente ao What App e mandei 
mensagem para o meu editor Alexandre Macedo pedindo-lhe 
para substituir o título “Sebá não iria querer voltar” para “Agora 
Sebá volta”, e acrescentar no final: “O quê?! O Cunha?! Tem certe-
za?! Agora eu volto”. Foi batata! 

Quinta-feira passada, eu estava vindo de Boston para Miami 
com destino ao Rio de Janeiro, a bordo de uma super aeronave com 
nove poltronas por fila (2+4+3), com visor audiovisual individual 
instalado diante de cada passageiro. O sistema oferece canais de 
televisão com entretenimento e noticiário, filmes, informações 
sobre o voo, temperaturas em Fahrenheit e Centígrado, altitude, 
longitude, velocidade, distância, etc., possibilitando mudanças de 
canais e de funções por controle remoto ou toque de tela.

Aqui me permito um salto da realidade para a ficção, para 
inventar que, lá no extremo da minha fila, na nona poltrona, já os 
primeiros raios de sol entrando por sua janela, da qual ele mante-
ve todo tempo com o protetor levantado, aquele senhor apa-
rentando idade já avançada dos 70, não se desligava da telinha 
sintonizada na Globo News, acompanhando a votação no Senado 
sobre o afastamento ou não da presidente Dilma Rousseff.

Em dado momento, ele retirou do bolso do casaco um 
celular, digitou doze algarismos e, embora tenha falado baixinho, 
eu ouvi quando ele disse: “Madalena? Você tá vendo essa coisa 
aí no Senado? Não!? Tava dormindo?! O Senado decidiu afastar a 
Dilma e o Temer vai assumir!” Fez um breve pausa e recomeçou: 
“O quê?! O Temer está negociando os ministérios com os partidos 
políticos?! Verdade!? E não disseram que só iria ter notáveis? 
Não?! O quê!? Sete investigados na Lava Jato! Também!? Madale-
na, você não quer que eu volte!” 

Como ele percebeu que atraiu a atenção dos passageiros 
circunstantes, fez um sorriso com expressão de desengano e 
falou, apontando para o celular: “É Madalena, minha mulher. Do 
Brasil”. E guardou o celular, resmungando: “Sete investigados na 
Lava Jato!... É como diz a Madre Superiora. É f...”. Desceu em Miami 
e não o vi embarcando para o Rio de Janeiro.

Outro assunto: O escritor Fábio Mozart postou a seguinte 
mensagem no Facebook: “Em dezembro deste ano registram-se 
os 40 anos da morte de Paulo Pontes, o maior dramaurgo praiba-
no, ao lado de Ariano Suassuna. Lau Siqueira, a Sedul tem projeto 
pra marcar esse fato histórico? Ideal seria remontar “A cara do 
povo do jeito que ele é”, de Alarico Correia Neto, sobrre a obra 
dramática de Paulo”.

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

Mídias em destaque
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NESTOR

Humor 
Cristovam Tadeu

Cláudio Limeira lamentou a ocorrên-
cia de um fenômeno contemporâneo em 
âmbito nacional, inclusive na Paraíba, já 
constatado por outros intelectuais: a exis-
tência de mais academias de ginástica do 
que de livrarias. “Hoje se vê mais livrarias 
em shoppings, vendendo best-sellers”, 
comentou o poeta, para quem uma série 
de fatores levou a tal situação, a exemplo 
da massificação da comunicação. Um 
quadro bem diferente, conforme lembrou, 
da efervescência que se vivia, mesmo na 
época do regime militar, deflagrado no 
Brasil em 1964. “Para quem tinha uma 
vida cultural era quase impossível não lu-
tar contra a ditadura. Era época de muita 
atividade na cidade de João Pessoa, com 
realização de vernissages e, na gestão 
do governador Pedro Gondim, houve a 
ampliação de bibliotecas”, disse ele, que, 
por sua militância na área da cultura, foi 
perseguido pelos militares e preso, por 

uma semana, em Recife, em 1967, sob 
suspeita de subversão. “Mas deu para 
sentir a barra”, admitiu.

Na área da literatura, Cláudio Limeira 
acredita que o Correio das Artes contribuiu 
para divulgar o seu nome. A propósito, ele 
lembrou que foi coeditor, com o poeta Sér-
gio de Castro Pinto, do suplemento literário 
de A União a partir de 13 de setembro de 
1992 até dezembro de 1997, quando então 
assumiu a editoria e permaneceu na função 
até maio de 2002. “Eu procurava divulgar 
muito os autores paraibanos - inclusive os 
novos, inéditos - de forma emparelhada 
com os de fora”, disse ele, cuja esposa, a 
também professora e poetisa Yó Limeira, 
autora do livro intitulado Era domingo..., foi 
editora do Correinho das Artes. E, nos anos 
1990, ele já havia mantido uma coluna de 
humor naquele mesmo matutino, função 
que exerceu, na década anterior, no jornal O 
Norte, hoje extinto.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

CAPITÃO AMÉRICA (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). Manaíra4: 13h, 16h15 (DUB) e 19h30, 
22h45 (LEG). Manaíra5/3D: 13h45, 17h (DUB) e 
20h15, 23h30 (LEG). Manaíra9/3D: 12h30, 19h 
(DUB) e 15h45, 22h15 (LEG). Manaíra10/3D: 
14h45, 18h e 21h15 (LEG). Mangabeira1/3D: 
12h30, 15h45, 19h (DUB) e 22h15 (LEG). 
Mangabeira5/3D: 14h30, 17h45 (DUB) e 21h 
(LEG). Tambiá4: 14h20, 17h20 e 20h20 (DUB). 
Tambiá6/3D: 14h30, 17h30 e 20h30. 

O CAÇADOR E A RAINHA DO GELO (EUA 2016). Gê-
nero: Aventura. Duração: 114 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Cedric Nicolas-Troyan. Com Chris 
Hemsworth, Charlize Theron e Jessica Chastian. 
Sinopse: A Rainha Ravenna governava com justiça 
até o dia em que sua bondosa irmã Freya deu à luz 

uma menina destinada a retirá-la de seu posto 
de mais bela do reino. Irada, ela assassinou a 
criança, mergulhando sua irmã em uma profunda 
depressão. Anos mais tarde, ao saber da morte de 
Ravenna, Freya decide ir em busca de seu espelho 
mágico. Só que Ravenna ressuscita e caberá à 
Rainha do Gelo e aos rebeldes Erik e Sara luta-
rem, mais uma vez, contra os poderes malignos 
da vilã.  CinEspaço2: 14h10, 16h40 (DUB) e 19h 
(LEG). Manaíra3:  14h, 16h40 (DUB) e  19h15, 
22h (LEG). Manaíra6/3D: 13h15, 18h45 (DUB) 
e 16h05, 22h45 (LEG). Manaíra10/3D: 15h30 e 
20h45 (DUB). Manaíra11: 18h30 e 21h30. Manga-
beira4/3D: 13h45, 16h30, 19h20 e 21h45 (DUB).  
Tambiá2: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40 (DUB). 

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

MOGLI - O MENINO LOBO (EUA 2016). Gênero: 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. 
Manaíra5/3D: 14h30, 19h45 (DUB) e 17h15, 
21h10 (LEG). Manaíra7/3D: 14h30, 17h15 (DUB) 
e 19h45, 22h10 (LEG). Manaíra8: 13h05 (DUB). 
Manaíra11: 13h e 16h (LEG). Manaíra11: 16h 
(LEG).  Mangabeira3:  13h, 15h30, e 18h (DUB). 
Tambiá5/3D: 14h40, 16h40, 18h 40 e 20h40.

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

FOTO: Divulgação

Escritor Cláudio Limeira adiantou que pretende lançar o próximo livro ainda este ano



Turismo
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Paraíba: todos os cantos

teresaduarte2@hotmail.com

Teresa Duarte

l  Circuito

Definido o calendário do Cir-
cuito Rural de Aventura Paraíba/
Rio Grande do Norte. A gestora 
de Turismo do Sebrae-PB, Regina 
Amorim, divulgou nas redes sociais 
a programação das modalidades 
de caminhada e bike, que serão 
promovidas na Costa do Conde, 
Boqueirão e Bananeiras, na Paraíba, 
e em Pipa e Passa e Fica, no Rio 
Grande do Norte. Confira as datas: 
Conde/PB (06 e 07 de agosto), 
Pipa/RN (03 e 04 de setembro), 
Boqueirão/PB (24 e 25 de setem-
bro), Passa e Fica/RN (15 e 16 de 
outubro) e Bananeiras/PB (19 e 20 
de novembro).

l  Matureia 
Aos amantes da natureza e do canto dos pássaros uma boa 

pedida para o feriado de Corpus Christi é o “Passarinhando no Pico 
do Jabre”, um parque estadual situado entre os municípios de Mãe 
d’Água e Matureia, um dos ecossistemas mais ricos da Paraíba, 
abrigando árvores típicas da mata úmida e elementos da caatin-
ga. O parque possui 1.197 metros de altitude e é um observatório 
natural que permite que os visitantes contemplem do alto toda a 
cobertura vegetal acompanhada de relevos e fontes de água dos 
municípios vizinhos. O “Passarinhando no Pico do Jabre” será reali-
zado no período de 26 a 29 de maio próximo. Informações e inscri-
ções podem ser feitas através dos telefones (83) 99954-2243 / 
98754-6695 ou no email dorgivalmacedofilho@gmail.com.  

l  Sousa

Uma grande festa a céu aberto, onde a sanfona é 
a principal atração. Na Praça da Matriz de Sousa, de 5 a 
26 de junho de 2016, artistas sousenses e da região se 
encontram para soltar o som dos seus instrumentos no 
Festival Regional de Sanfoneiros, evento organizado pela 
Fundação Municipal de Cultura de Sousa, com apoio da 
Prefeitura Municipal de Sousa. As inscrições serão reali-
zadas na Fundação Municipal de Sousa, de 2 a 31 de maio 
de 2016, no horário das 8h às 12h, localizada à Rua Djacir 
Marques Pinto, 12, Alto Capanema. Também serão aceitas 
inscrições através do email culturasousapb@gmail.com. O 
festival tem como objetivo despertar nos talentos, todo 
seu potencial artístico e cultural através dos diversos 
gêneros musicais, onde será oferecida premiação como 
reconhecimento e incentivo para o seu desenvolvimento 
intelectual/cultural/artístico.

l  Abrajet
A Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo 

da Paraíba (Abrajet-PB), aprovou por unanimidade na 
última segunda-feira a chapa de consenso “No Rumo 

da Renovação”, encabeçada pela jornalista Messina 
Palmeira, tendo como vice-presidente Romero Rodrigues, 

Claudio JS Júnior (tesoureiro), Genésio Sousa (secretário). 
Conselho de Ética Thomás Bruno, Thereza Madalena Lira 

Braga, Sonia Iost e Conselho Fiscal Abelardo Jurema Filho, 
Wills Leal e Onaldo Mendes. A posse festiva ainda será 
marcada. O jornalista Rogério Almeida passou o cargo 

para a presidente Messina Palmeira que terá dois anos 
para comandar a associação.

l  Brejo 
Tendo como objetivo informar aos turistas e visitantes 

os melhores lugares para comer em sete municípios, o Se-
brae-PB lançará na abertura do Projeto Cultural Caminhos 
do Frio no dia 4 de julho, a Rota Gastronômica de Brejo 
Paraibano. Inicialmente a rota contará com 30 empreendi-
mentos de alimentação fora do lar, nos municípios de Areia, 
Bananeiras, Pilões, Alagoa Grande, Guarabira, Solânea e Re-
mígio. De acordo com a gestora de turismo do Sebrae-PB, 
Regina Amorim, para serem inseridos na Rota Gastronômica, 
os empreendimentos precisam ter CNPJ, associados à Abra-
sel (Associação Brasileira de Bares Restaurantes e Simila-
res) e inscritos no Cadastur. A proposta, segundo ela é de 
que a partir da Rota Gastronômica, esses pequenos negó-
cios também participem do maior festival gastronômico do 
mundo, que é o Festival Brasil Sabor, realizado pela Abrasel.

O turismo rural é uma tendência mundial que tem crescido cada vez mais, e o Engenho 
e Cachaçaria Triunfo é hoje um exemplo dessa prática no município de Areia

História de sucesso

l  Campina Grande
Mais uma vez o São João de 

Campina Grande é enfocado por 
uma publicação nacional, desta-

cando sua dimensão e importância 
no cenário de eventos turísticos 

no Brasil. Desta feita, foi a vez da 
Azul Magazine, revista de bordo 

da Empresa Aérea Azul, distribuída 
mensalmente com exclusividade 

nas aeronaves da empresa. Na 
matéria “Gigantes do São João”, a 
revista enfoca ainda os festejos 

de Caruaru, em Pernambuco; e 
Salvador, na Bahia, abrindo com 

Campina Grande. 
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Um dos pontos turísticos do 
município de Areia, região 
do Brejo, é o Engenho e 
Cachaçaria Triunfo. Tudo 
isso foi iniciado quando 

os proprietários Antônio Augusto e 
Maria Júlia decidiram aliar o turismo 
à produção da cachaça na sede do 
engenho, que fica localizado na zona 
rural do município. Atualmente, o lo-
cal é visitado por cerca de 400 turistas 
por semana, que vão conferir de per-
to todo o processo de fabricação da 
cachaça, de degustação, e os sorvetes 
de frutas tropicais com leve toque da 
cachaça Triunfo, além de apreciar as 
belezas do lugar.

 O local foi adquirido em 1994 
quando Antônio Augusto recebeu 
uma herança. O mais impressionante 
dessa história é que o casal não sabia 
fabricar cachaça e, além disso, não ti-
nha recursos financeiros para adqui-
rir máquinas e equipamentos. Foi en-
tão que eles resolveram improvisar 
e usar a criatividade, transformando 
um secador de cabelo e moedor de 
carne em maquinário. A história de 
sucesso desse investimento é relata-
da pela proprietária Maria Júlia, que 
recebe os visitantes em uma sala para 
contar a história de implantação da 
empresa e falar sobre o processo de 
fabricação da cachaça, e depois con-
duz os grupos a uma visita pelas de-
pendências do engenho. 

A visitação termina com a de-
gustação de lanche com sucos va-
riados, caldo de cana, frutas, sorvete 

de rapadura com cachaça, e também 
na lojinha existente que comerciali-
za produtos da Triunfo, souvenirs, 
entre outros que representam 20% 
do faturamento da empresa. Para vi-
sitar o local é preciso pagar uma taxa 
de R$ 5, que dá direito à palestra de 
Maria Júlia e ao lanche. A Triunfo é 
uma história de amor e superação 
que se transformou em uma grande 
empresa, sustentável e responsá-
vel. Sempre inovando, recentemen-
te eles lançaram mais um produto 
para degustação dos turistas que é a 
Caipirinha de Colher. Hoje, a Triun-
fo vende mais 250 mil garrafas por 
mês e a demanda só cresce, inclusive 
para exportação. São 69 empregos 
diretos e mais de 1.000 indiretos.

 A produção vai desde a cacha-
ça descansada em barril de carvalho 
com graduação alcoólica de 39%, ca-
chaça descansada em barril de um-
burana com graduação alcoólica de 
39%, cachaça composta com canela 
e graduação alcoólica de 39%, cacha-
ça bidestilada descansada em barril 
de carvalho com graduação alcoólica 
de 40,3%, e a cachaça Triunfo Tra-
dicional com graduação alcoólica de 
40,3%. A cachaça Triunfo é engarra-
fada em 12 tipos de embalagens, que 
vão desde o vidro importado da Fran-
ça até mesmo a de porcelana branca 
e azul com impressão em pó de ouro. 
O Engenho Triunfo fica localizado na 
Zona Rural de Areia. Informações: 
(83) 3362-2390/(83) 9931-9861 ou 
no E-mail: triunfo@oi.com.br.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de material de impressão em placas de(vidro, alumínio, outdoor, placas de ruas e avenidas, placas 
de lona, etc) conforme solicitação da Secretaria de Administração.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME - R$ 100.390,00.

Triunfo - PB, 12 de Maio de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

RESULTADO JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2016
INTERESSADOS: CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, VN CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES EIRELI – ME, CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA torna público através da comissão permanen-

te de licitação que após análise do recursos interposto pela empresa CONSFOR CONSTRUTORA 
FORTALEZA LTDA. 

DECIDE julgar pelo conhecimento e no mérito pelo provimento do recurso. 
Com a decisão a CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA fica HABILITADA para a 

fase de proposta de preço. 
Juarez Távora-PB, 12 de maio de 2016.

Suellen Diniz de Souza
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
RESULTADO JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2016
INTERESSADOS: CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, VN CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES EIRELI – ME, CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA torna público através da comissão per-

manente de licitação que após análise do recursos interposto pela empresa CONSTRUFORTE 
CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP. 

DECIDE julgar pelo conhecimento e no mérito pelo provimento parcial do recurso. 
Com a decisão a CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP fica HABILITADA para a 

fase de proposta de preço. 
Juarez Távora-PB, 12 de maio de 2016.

Suellen Diniz de Souza
Presidente da CPL

Elevadores Otis Ltda, CNPJ nº 29.739.737/0042-80, torna público que requereu da SEMAPA – Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação nº 0161/2016 
para a atividade de escritório de representação, manutenção de elevadores , escadas e esteiras 
rolantes de fabricação própria, situada à Rua Prof. Diomar Maia de Sales Pontes, 246, BR 230 Km 
12, Parque Verde, Cabedelo-PB, conforme processo nº 2016.00684 – SEMAPA/PMC.

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 12.011.855/0001-
05 torna publico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 849/2016 em João Pessoa, 13 de Abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Habitação multifamiliar – dotado do sistema de esgotamento sanitário – Fossa séptico 
e sumidouro. Na(o) -  RUA APOS. BENEDITO MANOEL INÁCIO, QD-149, LT-443, GRAMAME, 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000340/TEC/LO-1470.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS-CDRM/PB – CNPJ/CPF Nº 
09.307.729/0001-80 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1052/2016 em João Pessoa, 4 de maio de 2016 – Pra-
zo: 365 dias. Para a atividade de: LAVRA DE GRANITO DE FORMA MECANIZADA, PARA FINS 
ORNAMENTAIS. ÁREA REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 840.352/1986.  Na(o) -  SÍTIO 
RIACHO DO BURACO – ZONA RURAL  Município:  SERRA BRANCA – UF: PB. Processo: 2016-
001541/TEC/LI-4711.

ÍNDICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.619.490/0001-98 Torna 
público que recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia 022/2016, para 
Construção comercial, situado na Av. Dois de Fevereiro, Setor 18, Quadra 027, Lote 0156 – Bairro: 
Varjão Município: João Pessoa UF: PB.  Processo Nº 2015/305499.

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS O CAMINHO – CNPJ Nº 08.672.292/0001-10, 
torna publico que requereu a SEMABY - Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença de 
Operação, para atividades de organizações religiosas, situado na Rua Plácido de Oliveira Lima, 
558, Imaculada – Bayeux – PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Habitação, torna público que recebeu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia – LPpara Pavimentação do Estacionamento do 
Parque Municipal Turístico da Praia do Jacaré, situado no Bairro do Jacaré, Cabedelo-PB, conforme 
Processo nº 2016.000774-SEMAPA/PMC.(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 008/2016 
e Pregão Presencial nº 00006/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água.
CONTRATADA: INALDO SABINO DE ALMEIDA - ME.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de material de limpeza, 

destinados a diversas Secretarias, com entrega de forma parcelada e de acordo com as suas ne-
cessidades, no município de Olho D´agua, atendendo solicitação da Secretaria de Administração, 
conforme quantidades e especificações nos anexos e Termo de Referência.

VALOR LOTE 01: R$ 5.711,80 (cinco mil, setecentos e onze reais e oitenta centavos).
VALOR LOTE 02: R$ 2.621,80 (dois mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos).
VALOR GLOBAL: R$ 8.333,60 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB,  09 de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em con-
seqüência ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 00005/2016, para aquisição 
de gêneros alimentícios, destinados aos programas da Secretaria e Bem Estar Social, conforme 
especificação do edital e ADJUDICO o seu objeto a empresa INALDO SABINO DE ALMEIDA –  
CNPJ Nº 06.121.823/0001-51, com o valor global de R$ 105.699,80  (cento e cinco mil, seiscentos 
e noventa e nove reais e oitenta centavos). 

Olho D`água - PB,  06  de Maio de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em con-
seqüência ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 00006/2016, para aquisição 
de material de limpeza e higiene pessoal, destinados a diversas Secretarias, conforme especifi-
cação do edital e ADJUDICO o seu objeto a empresa INALDO SABINO DE ALMEIDA – CNPJ Nº 
06.121.823/0001-51, com o valor global de R$ 5.711,80  (cinco mil, setecentos e onze reais e oitenta 
centavos), para o LOTE 01 e a empresa INALDO SABINO DE ALMEIDA –  CNPJ Nº 06.121.823/0001-
51, com o valor global de R$ 2.621,80  (dois mil, seiscentos e vinte e um reis e oitenta centavos), 

Olho D`água - PB,  06  de Maio de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza para atender as necessidades das diversas secretarias 
de Joca Claudino-PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FLAVIO 
MATIAS DA SILVA - ME - R$ 172.970,00; SUPERMERCADO O NONATÃO LTDA - R$ 415.423,50.

Joca Claudino - PB, 06 de Maio de 2016
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: LOCAÇÃO MENSAL 
DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 15 PASSAGEIROS PARA 
TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE 
LAGOA DOS CESÁRIO A RIACHO DOS BALTAZAR A SÃO JOÃO BOSCO, MANHA E TARDE 
COMPREENDENDO UM PERCURSO DE 30 km DIÁRIO; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório: Licitação Deserta.

Poço Dantas - PB, 13 de Maio de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEICULO DE PASSEIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RIO VALE AUTOMOTORES 
LTDA - R$ 33.500,00.

Triunfo - PB, 10 de Maio de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

CONVOCAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada na área de assessoria e consultoria de 

engenharia civil para assistência técnica nas obras de construção, reforma e ampliação, execução, 
fiscalização nas obras deste município

A Pregoeira Oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas: DIÂMETRO ENGE-
NHARIA E SERVIÇOS LTDA E VERTBRUS ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, para a 
fase de lances verbais, que será realizado no dia 18 de maio de 2016 às 10:00 horas no prédio da 
Prefeitura Municipal de Jacaraú - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3294-1734
Jacaraú - PB, 12 de maio de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 17.250/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.038/2016
DATA DE ABERTURA: 30/05/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

INJETÁVEIS 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 629653. 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, 13 de Maio de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016
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 14:00 horas do dia 30 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de empresa 
especializada para realização dos serviços de reparo, incluindo substituição de peças no ônibus 
escolar do município de Água Branca/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 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, 13 de Maio de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO – SEPLAN/PMJP

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 33010/2015-SEPLAN
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO pela Prefeitura Municipal de João 

Pessoa como contratante, e a PLURAL CONSULTORIA LTDA, como contratada.
OBJETO: “REALIZAÇÃO DA PESQUISA PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR DE IMÓVEIS NA 

REGIÃO DO PORTO DO CAPIM E TAMBIÁ, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB”.
LICITAÇÃO: Tomada de Preço Nº 33005/2015.
ALTERAÇÃO DE PRAZO: Prorrogação de prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 

perfazendo um total de 90 (noventa) dias corridos. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
DATA: 13 de maio de 2016.

João Pessoa, 13 de maio de 2016.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda

Secretária Municipal de Planejamento - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 007/2016 
e Pregão Presencial nº 00005/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água.
CONTRATADA: INALDO SABINO DE ALMEIDA - ME.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de gêneros alimentícios, 

destinados a merenda do peti, projovem, cras e idosos, com entrega de forma parcelada e de acordo 
com as suas necessidades, no município de Olho D´agua, atendendo solicitação da Secretaria de 
Bem Estar Social, conforme quantidades e especificações nos anexos e Termo de Referência.

VALOR GLOBAL: R$ 105.699,80 (cento e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta 
centavos).

PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Olho D`água - PB,  09 de Maio de 2016.

Francisco de Assis Carvalho -  Prefeito

Pesquisadores analisam os impactos da descoberta de órgão fossilizado na medicina

Coração pré-histórico
A descoberta de um 

coração fossilizado em 
rochas da bacia do Arari-
pe, no Ceará, permitiu o 
avanço dos estudos sobre 
a anatomia cardíaca. O 
órgão pertenceu ao peixe 
pré-histórico Rhacolepis 
buccalis, espécie de 100 
milhões de anos atrás. O 
coração foi reproduzido 
em tamanho real e em 
imagens de três dimen-
sões por pesquisadores de 
12 instituições brasileiras 
e estrangeiras, entre elas, 
o Laboratório Brasileiro 
de Luz Síncrotron (LNLS) 
do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC).

Nas pesquisas, os cien-
tistas constataram que o 
Rhacolepis buccalis pos-
sui quatro válvulas a mais 
no coração em relação às 
espécies atuais, o que de-
monstra que a evolução 
na natureza pode ocorrer 
também no sentido de 
simplificar e não apenas 
avançar para níveis mais 
complexos. De acordo com 
o médico e pesquisador 
do Laboratório Nacional 
de Biociências (LNBio/
MCTIC) José Xavier Neto, 
essa revelação abre novas 
perspectivas para as pes-
quisas e para a medicina.

“Nós poderíamos ma-
nipular esses mecanismos 
para fazer exatamente o 
contrário, que é produzir 
válvulas. E a perspectiva 
que isso tem para o futu-
ro, uma gotinha a mais no 

oceano de evidências, de 
que talvez com o auxílio 
da bioengenharia e das 
células tronco a gente po-
deria encaminhar a pro-
dução de válvulas com o 
próprio tecido no paciente 
para ajudar na reposição 
de válvulas se isso for ne-
cessário”, explica.

Avaliações comple-
mentares do coração fos-
silizado foram feitas por 
um laboratório de luz 
síncrotron da França. Se-
gundo o diretor científico 
do LNLS, Harry Westfahl 
Júnior, tais procedimen-
tos poderão ser feitos no 
Brasil com a finalização 
da obra do projeto Sirius 
em 2018.

“Hoje, nós temos uma 
das linhas que não faz to-
mografia, mas faz um tipo 
de imagem que a gente 
consegue a localização de 
elementos químicos com 
uma resolução de cerca de 
dez micrômetros. Com o 
Sirius, essa mesma medi-
da vai poder ser feita com 
dez nanômetros, mil vezes 
menor do que isso, ou seja, 
você passa para uma reso-
lução muito maior. É como 
sair de uma televisão anti-
ga para uma televisão de 
alta definição”, diz.

Os laboratórios de 
Biociências e de Luz 
Síncrotron fazem par-
te do Complexo do Cen-
tro Nacional de Pesquisa 
em Energia e Materiais 
(CNPEM), localizado em 
Campinas (SP).

Dos 82 municípios do Ceará que 
fizeram o Levantamento Rápido de 
Índice de Infestação para Aedes ae-
gypti no primeiro trimestre de 2016, 
26 deles apresentam risco de surto de 
doenças transmitidas pelo mosquito 
transmissor da dengue, chikungunya 
e zika vírus.

O risco de surto é quantificado 
a partir do Índice de Infestação Pre-
dial (IPP), que relaciona o número de 
imóveis com infestação do mosquito 
com o total de imóveis pesquisados. 
Cidades com IPP acima de 4% são 
consideradas de alto risco. O topo 
da lista de municípios nessa situação 
é encabeçada por Canindé, no Norte 
do Estado, com IPP de 16%, seguido 
por Quixeramobim, no Sertão Cen-
tral, com 15,2%, e Caridade, também 
no Norte, com 13,3%. A informação 
foi divulgada anteontem pela Secre-
taria da Saúde do Ceará. Segundo a 
assessora técnica do Núcleo de Con-
trole de Vetores da Secretaria da Saú-
de, Richristi Gonçalves, o alto índice 
de infestação dos 26 municípios não 
significa que essas cidades têm muitos 
casos de dengue, chikungunya e zika.

“Não há uma relação direta en-
tre um fator e outro. Porém, a alta 

Cidades do Estado do Ceará têm 
alta infestação por Aedes aegypti

RISCO DE SURTO

infestação é um indicativo de risco. O 
fato de haver índices elevados faz com 
que a gente redirecione as ações de 
combate ao mosquito. Elas precisam 
ocorrer de forma mais intensa agora”.

O levantamento do primeiro se-
mestre de 2016 também revela que 
metade dos focos de Aedes aegypti 
são encontrados em reservatórios 
localizados ao nível do solo, como 
barris, poços. tanques e tinas. A asses-
sora técnica disse que esse dado tem 

relação com famílias que armazenam 
água em casa para uso diário.

“Isso acontece principalmente 
em municípios onde o abastecimen-
to é irregular, e mesmo onde não há 
essa irregularidade, pois as pessoas 
têm o temor de que falte água. A cul-
tura de armazenar água não é o pro-
blema. A questão é ter esse depósito 
desprotegido, facilitando a entrada 
do mosquito para pôr seus ovos”, 
ressaltou Richristi Gonçalves.

Edwirges Nogueira
Repórter da Agência Brasil Mosquito transmissor 

da dengue, chikungunya e 
zika vírus

FOTO: Reprodução/Internet



Responsavel.: LARISSA MACEDO MACHADO
CPF/CNPJ....: 062023966-28
Titulo......: CONTR ALUG IND   R$            732,48
Apresentante: JOSE FREIRE DE DE ANDRADE 
SEGUNDO
Protocolo...: 2016 - 027317
Responsavel.: MARCELO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 806208414-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            227,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 026536
Responsavel.: MARCOS ANTONIO AUGUSTO GAL-
DINO
CPF/CNPJ....: 019555894/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            238,10
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 026979
Responsavel.: MARIA ALDEISA LINHARES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 063521634-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             45,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 026001
Responsavel.: MARCOS MELO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 977790084-87
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          5.190,14
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO ATIV
SAO PAULO             SP
Protocolo...: 2016 - 023793
Responsavel.: ROUSE LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 726301324-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.820,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027949
Responsavel.: SUELY DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 878705761-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.651,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027939
Responsavel.: VANILSON DA SILVA COSTA 917146
CPF/CNPJ....: 023305146/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.305,85
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 026597
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,  14/05/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADILSON RODRIGUES BORGES
CPF/CNPJ....: 849595766-34
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          5.113,24
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo...: 2016 - 026871
Responsavel.: CARLOS MAGNO CALDAS DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 721673434-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.603,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027751
Responsavel.: CHAVES REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ....: 009102134/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            363,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 027364
Responsavel.: COND VICTORY MARINE RESIDENCE
CPF/CNPJ....: 002608999/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.555,88
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 024739
Responsavel.: ELZA MARIA PINTO PEIXOTO
CPF/CNPJ....: 467272564-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            219,90
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 028813
Responsavel.: IRINALDO DOS SANTOS FERNAN-
DES 09779
CPF/CNPJ....: 022734093/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,40
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 028664
Responsavel.: JOSUE DOS SANTOS EPP
CPF/CNPJ....: 007055686/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            155,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025238
Responsavel.: LARISSA MACEDO MACHADO
CPF/CNPJ....: 062023966-28
Titulo......: CONTR ALUG IND   R$            723,80
Apresentante: JOSE FREIRE DE DE ANDRADE 
SEGUNDO
Protocolo...: 2016 - 027315
Responsavel.: LARISSA MACEDO MACHADO
CPF/CNPJ....: 062023966-28
Titulo......: CONTR ALUG IND   R$            740,60
Apresentante: JOSE FREIRE DE DE ANDRADE 
SEGUNDO
Protocolo...: 2016 - 027316

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da pregoeira abaixo transcrito, torna público 

e comunica aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade pregão presencial 
nº. 030/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. 
Data de abertura: 25/05/2016 às 11h30min (horário local). Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à avenida 30 de 
abril, nº. 45, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo telefone (83) 3391-2318. 
Boqueirão, 13 de Maio de 2016. Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da pregoeira abaixo transcrito, torna público 

e comunica aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade pregão presencial 
nº. 031/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORI-
ZAÇÃO E CARRO DE SOM. Data de abertura: 25/05/2016 às 12h30min (horário local). Cópia do 
edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de 
boqueirão, à avenida 30 de abril, nº. 45, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 13 de Maio de 2016. Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira.

Estado da Paraíba
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA

“CASA JOÃO LEITE DE LACERDA”
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2016
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNI-
COS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB

Data da Abertura: 20/06/2016 às 13h00min (horário local)
Local: Câmara Municipal de Vereadores
           Rua Treze de Maio, S/N – Centro
           São José de Caiana-PB – Cep: 58.784-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Câmara Municipal de São José de Caiana-

-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08h00min às 12h00min. 
São José de Caiana-PB, 25 de Abril de 2016.

MARIA JANAINA KELLY ROCHA 
Presidente da CPL

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2016 - SRP, feito pelo 
Pregoeiro Oficial, através do Laudo apresentado e de conformidade com a Lei nº 8666/93, republi-
cada em 06/07/94 e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
complementar n.º 123/2006 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: 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) pelas razões expostas no 
referido Laudo.

 Gurinhém - PB, 13 de Maio de 2016.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional

        
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGAO PRE-
SENCIAL N.º 007/2016-SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para 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 - PB, 13 de Maio de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

Estado da Paraíba
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA

“CASA JOÃO LEITE DE LACERDA”
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna púbico para conhecimento dos interes-
sados, que fará realizar no dia 01 de Junho de 2016, às 10h00min, com sede na sala de reuniões 
do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de São José de Caiana, localizada a Rua Treze de 
Maio, S/N – Centro, para procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO, objetivando 
a Prestação de Serviços de Locação de Softwares destinados a Câmara Municipal de São José 
de Caiana-PB, conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital. Maiores informações e cópia 
completa do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas na sede da Câmara de Vereadores, no 
endereço acima indicado.

São José de Caiana-PB, 25 de Abril de 2016.
MARIA JANAINA KELLY ROCHA 

Presidente da CPL

Estado da Paraíba
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA

“CASA JOÃO LEITE DE LACERDA”
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna púbico para conhecimento dos interes-
sados, que fará realizar no dia 01 de Junho de 2016, às 14h00min, com sede na sala de reuniões 
do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de São José de Caiana, localizada a Rua Treze de 
Maio, S/N – Centro, para procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO, objetivando 
a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRA-
TIVO NA ELABORAÇÃO DE GFIP, RAIS E DIRF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016À CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas na sede da 
Câmara de Vereadores, no endereço acima indicado.

São José de Caiana-PB, 25 de Abril de 2016.
MARIA JANAINA KELLY ROCHA 

Presidente da CPL

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

RETIFICAÇÃO
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, onde se lê: 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), leia-se: 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, 13 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 onde se lê: MILTON KAMEDI-
CA 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), leia-se: 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, 13 de Maio de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira
       

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26 - 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 16h00min, do dia 30 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para confecções de camisas diversas para melhor atender as necessidades da Administração 
Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 13 de Maio de 2016.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro

CAMARA MUNICIPAL DE PATOS - PB
CASA JUVENAL LUCIO DE SOUSA

ERRATA
Na edição de nº 16.116 do dia 06 de Maio de 2016, do diário oficial do estado da paraíba, na 

página 33, e no jornal a união do mesmo dia, ONDE Lê-se data de abertura do 17 de Maio de 2016, 
Lê-se corretamente dia 20 de Maio de 2016.

PATOS - PB, 10 de Maio de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro
Câmara Municipal de Patos-PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.021/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.021/2016
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 13 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 ADAL-
GISA AMORIM, 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 2.06.020/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.020/2016
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 10 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 SERROTÃO, 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 

O Centro Médico Fleming Ltda, inscrito no CNPJ sob o nº 18.184.835/0005-38, torna público que 
requereu a SEMAPA- Secretaria de Meio ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a licença 
de Operação para a atividade de Clínicas Médica (Centro médico) situado á Av. Duque de Caxias 
nº 78  Centro Cabedelo Pb.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS
 CONVOCAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016

OBJETO: Aquisição de materiais odontológico destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste 
Município. 

O Pregoeiro Oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas: Farmaguedes Comer-
cio de Produtos Farmacêutico e Medico Hospitalares e Suframed Comercio de Material Medico e 
Hospitalares, para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 16 de maio de 2016 às 09:00 
horas no prédio da Prefeitura Municipal de Pedro Régis - PB. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 10 de maio de 2016

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficia
   

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS
 CONVOCAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016

OBJETO: Aquisição de medicamentos e psicotrópicos básicos e diversos, destinado ao Fundo 
Municipal de Saúde deste Município. 

O Pregoeiro Oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas: Farmaguedes Comercio 
de Produtos Farmacêutico e Medico Hospitalares, Suframed Comercio de Material Medico e Hos-
pitalares, R.D.F Distribuidora de Produtos para a saúde LTDA, Cirufarma Comercial LTDA, para a 
fase de lances verbais, que será realizado no dia 16 de maio de 2016 às 11:00 horas no prédio da 
Prefeitura Municipal de Pedro Régis - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 10 de maio de 2016

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficia

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.08.004/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do 
dia 17 de junho de 2016, licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob   Nº 2.08.004/2016, tipo 
MENOR PREÇO, tendo como OBJETO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EXTERNA NO 
COMPLEXO ALUÍSIO CAMPOS, 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 2.14.005/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.005/2016
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 17 de junho de 2016, licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob Nº 2.14.005/2016, tipo 
MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, tendo como OBJETO A IMPLAN-
TAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO DA AVENIDA ARGEMIRO DE 
FIGUEIREDO, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar as 09h00m do 
dia 25/05/2016, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00013/2016, que tem por objeto 
Contratação de empresa para o fornecimento de Materiais Odontológicos, destinados a atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Esclarecimentos e cópia do edital, na Pre-
feitura Municipal em dias úteis, no horário das 08h00m as 12h00m ou pelo telefone (83) 3356.117 
ou emailpmcab.cpl@gmail.com.Publique-se: Cabaceiras 12 de Maiode 2016 JOSÉ DJANILSON 
GALDINO DE FARIAS Pregoeiro

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar as 11h30m do dia 

25/05/2016, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00014/2016, que tem por objeto Contra-
tação de empresa para execução de serviços de Borracharia para os veículos pertencentes a Frota 
da Prefeitura e Secretarias. Esclarecimentos e cópia do edital, na Prefeitura Municipal em dias úteis, 
no horário das 08h00m as 12h00m ou pelo telefone (83) 3356.117 ou emailpmcab.cpl@gmail.com.
Publique-se: Cabaceiras 12 de Maiode 2016 JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS Pregoeiro

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar as 13h30m do 

dia 25/05/2016, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00015/2016, que tem por objeto 
Contratação pessoa jurídica para prestar serviços de Transporte Escolar em diversas localida-
des do município de Cabaceiras, do tipo menor preço por KM RODADO em cada Rota, sendo 
o combustível, o motorista e a manutenção do veículo por conta do contratado, para atender as 
necessidades da Secretaria de Educação, no transporte dos alunos da Zona Rural para a sede 
do município, conforme consta do Edital durante o exercício de 2016. Esclarecimentos e cópia do 
edital, na Prefeitura Municipal em dias úteis, no horário das 08h00m as 12h00m ou pelo telefone 
(83) 3356.117 ou emailpmcab.cpl@gmail.com.Publique-se: Cabaceiras 12 de Maiode 2016 JOSÉ 
DJANILSON GALDINO DE FARIAS Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.010/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.010/2016
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 27 de maio de 2016, 
licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CORTINAS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS CRECHES DA 
REDE MUNCIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA, conforme especificações em planilha 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, 12 de maio de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.011/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.011/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 
do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas 
do dia 06 de junho de 2016, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL(SRP), tipo “MENOR 
PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, tendo como por 
OBJETO É A CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXA DE GORDURA E ESGOTO 
DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os 
valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, 
conforme especificações em planilha 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, 12 de maio de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2016

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o objeto desta licitação em favor de CHRISTIANO FRANCISCUS XAVIER DE VASCONCELOS 
SILVA CPF 080.778.934-81 no valor total de R$ 48.000,00. Demais informações 83-3372-2246. 

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

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor de CHRISTIANOFRANCISCUS XAVIER DE VASCONCELOS SILVA 
CPF 080.778.934-81 no valor total de R$ 48.000,00. Em consequência, ficam convocados os 
proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 
8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. 
Demais informações 83-3372-2246. 

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

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor de LOURZEANE DA SILVA CABRAL CPF 018.138.104-43 no valor 
total R$ 15.200,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 11 de maio de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor deLOURZEANE DA SILVA CABRAL CPF 018.138.104-43 no valor total R$ 
15.200,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação 
sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 11 de maio de 2016. 
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

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

DOS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. 
Nova data parainício da Sessão:9:00 (hora local) do dia 30/05/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Pre-
feitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Motivo da Prorrogação:Reformulação 
do edital e/ou seus anexos. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 11 de maio de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2016
ObjetoCONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. 

Tipo: Menor Preço. Nova data parainício da Sessão:10:30 (hora local) do dia 30/05/2016. Local:Sala 
da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Motivo da 
Prorrogação:Reformulação do edital e/ou seus anexos. Informações e Retirada de Edital:Segunda 
a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou 
www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 11 de maio de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2016
ObjetoSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA 

PARA AS SECRETARIAS, PROGRAMAS, CRECHES E ESCOLAS DESTA PREFEITURA. Tipo: 
Menor Preço. Nova data parainício da Sessão:14:00 (hora local) do dia 30/05/2016. Local:Sala 
da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Motivo da 
Prorrogação:Reformulação do edital e/ou seus anexos. Informações e Retirada de Edital:Segunda 
a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou 
www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 11 de maio de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial
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COMPANHIA USINA SÃO JOÃO – CNPJ Nº 08.974.214/0001-70 – ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA – ELEIÇÃO DE DIRETORIA PARA O TRIÊNIO 2016/2019 – EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO – 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.

ELEIÇÕES SINDICAIS 2016/2020 – SINDELETRIC
COMUNICADO

A COMISSÃO DO PROCESSOELEITORAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DA PARAÍBA, quadriênio 
2016/2020,que será realizada no dia 23 de maio de 2016, comunica a todos os associados o 
remanejamento da URNA 01 – ATIVOSpara a Sede da Energisa Paraíba, situada BR 230, Km 25, 
SN, Cristo Redentor, nesta Capital.

 João Pessoa, 13 de maio de 2016.
Herivan Carvalho de Oliveira

Coordenador da Comissão Eleitoral / SINDELETRIC

                                      

 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, com-
parecer 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, 

Regime 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 SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORRA PARA DISTRI-
BUIÇÃO NA CIDADE DE SANTA HELENA.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: FALTA DOTAÇÃO
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00032/2016 - 04.05.16 - SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA - R$ 60.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.039/2016

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral em galão de 20 litros, 
copo de 200 ml e vasilhame para água mineral, para atender a demanda das ações promovidas 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL/SEMAS/PMCG E DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL E COMÉCIO LTDA-
-ME VALOR: R$ 42.950,00 (Quarenta e Dois mil, Novecentos e Cinquenta Reais). LICITAÇÃO: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.004/2016/CPL/SEMAS FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL 
10.520/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 244 1019 2225/08 244 1021 2213/08 244 1019 
2204/08 244 1018 2195/08 243 1018 2191/08 243 1018 2192/08 244 1018 2193/08 244 1018 
2199/08 243 1034 2212 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 FONTE 000/029 VIGÊNCIA: 31 DE 
DEZEMBRO DE 2016, SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E JANEIDE PEREIRA ARARUNA XAVIER 
DATA DA ASSINATURA: 06 de Maio de 2016.

Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.05.040/2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de confecção de 
material gráfico para atender as demandas das ações promovidas pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E 
GRÁFICA SÃO MATEUS LTDA VALOR: R$ 46.350,00 (Quarenta e Seis Mil Trezentos e Cinquenta 
Reais). LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.003/2016/CPL/SEMAS FUNDAMENTAÇÃO: 
LEI FEDERAL 10.520/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 244 1019 2205/ 08 243 1021 2213/08 
244 1019 2204/08 244 1018 2195/08 243 1018 2191/04 122 2001 2214 ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.39 FONTE 000/029 VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2016, SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA 
E FERNANDO ANTÔNIO CASTRO SANTOS DATA DA ASSINATURA: 11 de Maio de 2016.

Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.05.041/2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de confecção de 
material gráfico para atender as demandas das ações promovidas pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E 
MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO NOBREGA-ME VALOR: R$ 65.550,00 (Sessenta e Cinco 
Mil Quinhentos e Cinquenta Reais) LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.003/2016/CPL/
SEMAS FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL 10.520/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 244 
1019 2205/ 08 243 1021 2213/08 244 1019 2204/08 244 1018 2195/08 243 1018 2191/04 122 2001 
2214 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 FONTE 000/029 VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 
2016, SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E JALTEIR ARAÚJO E NÓBREGA DATA DA ASSINATURA: 
11 de Maio de 2016.

Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.05.042/2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de confecção de 
material gráfico para atender as demandas das ações promovidas pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E 
PADRÃO GRÁFICA EDITORA-ME, VALOR: R$ 19.700,00 (Dezenove Mil e Setecentos Reais). 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.003/2016/CPL/SEMAS FUNDAMENTAÇÃO: LEI 
FEDERAL 10.520/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 244 1019 2205/ 08 243 1021 2213/08 
244 1019 2204/08 244 1018 2195/08 243 1018 2191/04 122 2001 2214 ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.39 FONTE 000/029 VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2016, SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA 
E OCIMAR JOSÉ DE SOUZA DATA DA ASSINATURA: 11 de Maio de 2016.

Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORRA PARA DISTRI-

BUIÇÃO NA CIDADE DE SANTA HELENA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 04/05/2016.



ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.08.009/2015/CSL/SECOB/
PMCG. PARTES: SECOB/PMCG E CONSTRUTORA RHEMA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
CONCLUSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/
PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0370142-26/CEF/OGU. OBJETO DO ADITIVO: 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS E SUPRESSÃO DE VALOR 
EM R$ 15.208,84 (QUINZE MIL, DUZENTOS E OITO REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS). 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1030 1020. ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51. FONTE 
DE RECURSOS: 000 (RECURSOS PRÓPRIOS)/ 052 (RECURSOS  FEDERAIS). FUNDAMEN-
TAÇÃO: ARTS. 57, 65, I, “A” E “B” §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: 
ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E JOÃO LUIZ GONÇALVES DE ALBURQUERQUE. DATA DE 
ASSINATURA: 01/04/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 11:00 horas do dia 30 de maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças de veículos 
diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 11 de maio de 2016

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 11:00 horas do dia 30 de maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças de veículos 
diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 11 de maio de 2016

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
   

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas com os 
seguintes equipamentos: Som, palco, gerador, tendas, banheiros químicos, disciplinador de fluxo 
e placas de fechamento, destinada a realização dos eventos a serem realizados no município de 
Itatuba-PB, durante o exercício de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 
as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 12 de Maio de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de construção de uma Creche Convencional - 2, PROJETO 

PROINFÂNCIA - TIPO C, Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2015. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS FEDERAIS (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
DO FNDE) = 20.600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 13.365.0008.1021 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 270 (duzentos e setenta) dias. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00034/2016 - 10.05.16 - L Y 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - R$ 1.049.399,09.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RESULTADO JULGAMENTO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2014
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços 

de construção de uma Unidade Escolar com 04 (quatro) salas de aulas, no Município de Cuitegí/
PB. As propostas de preços das empresas: CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA – 
ME; DEL ENGENHARIA EIRELI – ME; BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA 
– ME e a CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA - ME declaradas HABILITADAS 
na Tomada de Preços nº 00003/2014 foram TODAS declaradas DESCLASSIFICADAS. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Não sendo apresentados recursos no prazo legal, o processo será 
declarado FRACASSADO. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 13 de Maio de 2016
PATRICIA BORGES DE MEIRELES

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016

OBJETIVO: Chamamento de interessados para apresentar projeto de venda de gêneros alimen-
tícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para de forma complementar, atender 
ao Programa PRÓ-JOVEM URBANO, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Eudócia 
de Queiroz, no município de Patos /PB.

ABERTURA: 07/06/2015, às 9hs (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 13 de maio de 2016.
MERYELLE D’MEDEIROS BATISTA

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
Concorrência Pública 005/2016

O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 001/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento 
aos art. 43, inciso III e 109 da Lei 8.666/93, que após analisar a documentação das licitantes, a luz 
das exigências editalícias e da legislação vigente, DECIDIU:

 a)       INABILITAR a Empresa CONSBRASIL – CONSTRUTORA BRASIL LTDA, CNPJ 
03.086.586/0001-47, por não atender aos itens: 6.1.12.1., 6.1.15.1., 6.1.15.1., do Edital.

b)       INABILILTAR a Empresa SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP, CNPJ 
07.177.669/0001-00, por não atender ao item: 6.1.12.1., do Edital.

c)       INABILILTAR a Empresa CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO LTDA, CNPJ 
12.647.038/0001-30, por não atender ao item: 6.1.12.1. e 6.1.18., do Edital.

d)       INABILILTAR a Empresa COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 73.041.188/0001-90, por não atender ao item: 6.1.12.1., do Edital.

e)       INABILILTAR a Empresa GL CONSTRUTORA LTDA – ME, CNPJ 19.635.686/0001-15, 
por não atender ao item: 6.1.1, 6.1.11., 6.1.12.1., 6.1.12.2., 6.1.13., 6.1.14., 6.1.15., 6.1.17., 6.1.18., 
do Edital.

Outrossim, informamos ainda, que a Comissão de Licitação, tomando por base a supremacia do 
interesse público e fundamentada no Art. 48, § 3°, fixou ao licitante presente o prazo de oito dias 
úteis para a apresentação de nova documentação, ocorrendo sessão pública no dia 30 de maio de 
2016, para análise e julgamentos os possíveis documentos apresentados.

 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro 
Administrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 12 de maio de 2016.
Meryelle D’Medeiros Batista

Presidente da CPL/PMP

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: Aquisição de 
materiais e miudezas diversos: utensílios para cozinha, brinquedos, jogos interativos e materiais 
decorativos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SP Utilidades 
LTDA - R$ 46.077,55.

Duas Estradas - PB, 13 de Maio de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de ma-
teriais de construção, iluminação e elétricos diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME - R$ 94.335,30.

Duas Estradas - PB, 13 de Maio de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 012/2016

PREGÃO PRESENCIAL  N.º 005/2016
 Na publicação do dia 05 de Maio de 2016, relativo ao Pregão Presencial n º 005/2016, no Extrato 

do Contrato Nº 012/2016, onde lia-se: VALOR TOTAL: R$ 255.023,90 (duzentos e cinqüenta e cinco 
mil, vinte e três reais e noventa centavos). Leia-se: VALOR TOTAL: R$ 172.663,40 (cento e setenta 
e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta centavos).

Pitimbu,06 de maio de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

SONIDELANY CASSIANO DOS SANTOS PEREIRA, CPF nº. 011.886.574-96, torna público que 
requereu junto à SEMAPA – Secretaria do Meio, Pesca e Aquicultura do Município de Cabedelo, 
na Paraíba, a LICENÇA DE OPERAÇÃO para a Carta de HABITE-SE de uma Unidade Residen-
cial Unifamiliar. Situado à Rua Projetada, Quadra “B”, Lote 65, no CONDOMÍNIO BOSQUE DE 
INTERMARES – Cabedelo (Paraíba)

NATQUIM INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ: 24.473.833/0001-38 torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade 
Operaçãoparaa fabricação e comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, situadoa rua 
Santa Aparecida, 165, Loteamento Costa Verde, QUADRA B;LOTE 19, Renascer   CABEDELO/PB.

ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE RECICLAGENS - ACARE, CNPJ: 09.360.591/0001-82torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
aLicençade Operaçãoparaa atividade de coleta seletiva, situadoa rua das orquídeas, 173, Recanto 
do Poço   CABEDELO/PB.

NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA – CNPJ/CPF Nº: 04.489.715/0001-00 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1072/2016 em João Pessoa, 05 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para atividade 
de : Serviço de Diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante Na(o) – Av. PRESIDENTE 
EPITÁCIO PESSOA, Nº 557 – B. DOS ESTADOS Município: JOAO PESSOA – UF: PB. Processo 
:2016-001582/TEC/LO-1765.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA – CNPJ/CPF Nº 01.613.168/0001-35 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 727/2016 em João Pessoa, 4 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Construção da Central de abastecimento da Agricultura Familiar, na Comunidade Acauã, zona rural 
do município de aparecida – PB. Na(o) – COMUNIDADE DE ACAUÃ – ZONA RURAL Município: 
APARECIDA – UF: PB. Processo: 2015-004833/TEC/LI-4267.

27A UNIÃO 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 12 de Maio 

de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00028/2016, 
que objetiva: Aquisição parcelada de material de limpeza destinados ao atendimento das demandas 
da Secretaria de Desenvolvimento Social e atividades dos Programas Sociais deste Município, para 
o exercício de 2016. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - 
Bananeiras - PB. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 12 de Maio de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:00 hs do dia 12 de Maio 

de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00029/2016, que 
objetiva: Aquisição parcelada de material de limpeza destinados ao atendimento das demandas das 
escolas e secretaria da educação deste Município, para o exercício de 2016. Justificativa: Razões 
de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB. Telefone: (083) 3367-1129. 
Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 12 de Maio de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 13 de Maio 

de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00030/2016, que 
objetiva: Aquisição parcelada de material de limpeza destinados ao atendimento das demandas do 
Hospital Municipal Dr. Clóvis Bezerra, Postos de Saúde e atividades do Fundo Municipal de Saúde 
deste Município, para o exercício de 2016. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Cel. Antonio Pes-
soa, 375 - Centro - Bananeiras - PB. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 12 de Maio de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

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

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material de 
limpeza destinados ao atendimento das demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
atividades dos Programas Sociais deste Município, para o exercício de 2016. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 13 de Maio de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 14:00 horas do dia 02 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material de limpeza 
destinados ao atendimento das demandas das escolas e secretaria da educação deste Município, 
para o exercício de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 13 de Maio de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material de 
limpeza destinados ao atendimento das demandas do Hospital Municipal Dr. Clóvis Bezerra, Postos 
de Saúde e atividades do Fundo Municipal de Saúde deste Município, para o exercício de 2016. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 13 de Maiode 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSO-
RIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 13 de Maio de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 15:00 horas do dia 30 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONSERTOS EM PNEUS DA FROTA MUNICIPAL, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 13 de Maio de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORRA PARA DISTRI-
BUIÇÃO NA CIDADE DE SANTA HELENA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA - R$ 60.000,00.

Santa Helena - PB, 04 de Maio de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo n.º 2016.03.011

Pregão Presencial n.º 005/2016
Na publicação do dia 05 de Maio de 2016, relativo ao Pregão Presencial n º 005/2016, onde 

lia-se: ADJUDICAMOS a Presente licitação para as empresas: DISMENE DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA, CNPJ: 16.682.179/0001-44, nos itens 01, 04, 05, 07, 09, 
11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 56, 
58, 59, 60, 61, 63, 66, 70, 72, 74, 75, 79, 81, 82, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 98, 101, 102, 104, 107, 109, 
114, 116, 120, 122, 124, 129 e 134, no valor de R$ 510.047,80 ( quinhentos e dez mil, quarenta e 
sete reais e oitenta centavos) e SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA, CNPJ: 03.246.586/0001-01 nos itens 02, 03, 06, 08, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 32, 
33, 36, 37, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 54, 55, 57, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 
85, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 121, 
123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132 e 133, no valor de R$ 686.931,00 (seiscentos e oitenta 
e seis mil, novecentos e trinta e um reais). Leia-se: ADJUDICAMOS a Presente licitação para as 
empresas: DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA, CNPJ: 
16.682.179/0001-44, nos itens 01, 04, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 
34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 70, 72, 74, 75, 79, 81, 82, 
86, 87, 89, 91, 93, 95, 98, 101, 102, 104, 107, 109, 114, 116, 120, 122, 124, 129 e 134, no valor de 
R$ 345.326,80 (trezentos e quarenta e cinco mil,trezentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) e 
SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 03.246.586/0001-01 
nos itens 02, 03, 06, 08, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 36, 37, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 54, 
55, 57, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 103, 
105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132 
e 133, no valor de R$ 686.931,00 (seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e trinta e um reais).

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

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

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

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

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
Na publicação do dia 05 de Maio de 2016, relativo ao Pregão Presencial n º 005/2016, onde 

lia-se: HOMOLOGAMOS a Presente licitação para as empresas: DISMENE DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA, CNPJ: 16.682.179/0001-44, nos itens 01, 04, 05, 07, 09, 
11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 56, 
58, 59, 60, 61, 63, 66, 70, 72, 74, 75, 79, 81, 82, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 98, 101, 102, 104, 107, 109, 
114, 116, 120, 122, 124, 129 e 134, no valor de R$ 510.047,80 ( quinhentos e dez mil, quarenta e 
sete reais e oitenta centavos) e SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA, CNPJ: 03.246.586/0001-01 nos itens 02, 03, 06, 08, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 32, 
33, 36, 37, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 54, 55, 57, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 
85, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 121, 
123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132 e 133, no valor de R$ 686.931,00 (seiscentos e oitenta 
e seis mil, novecentos e trinta e um reais). Leia-se: HOMOLOGAMOS a Presente licitação para 
as empresas: DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA, CNPJ: 
16.682.179/0001-44, nos itens 01, 04, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 
34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 70, 72, 74, 75, 79, 81, 82, 
86, 87, 89, 91, 93, 95, 98, 101, 102, 104, 107, 109, 114, 116, 120, 122, 124, 129 e 134, no valor de 
R$ 345.326,80 (trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) e 
SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 03.246.586/0001-01 
nos itens 02, 03, 06, 08, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 36, 37, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 54, 
55, 57, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 103, 
105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132 
e 133, no valor de R$ 686.931,00 (seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e trinta e um reais).

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

Prefeito

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Manoel Vieira de Lucena
Título/Valor – Cédula/R$ 33.591,66 – NCR/ 
R$ 7.819,11
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil

Notificação Extrajudicial           
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 13 de maio de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
OBJETO: Execução dos serviços de restauração do prédio da Ação Social e de duas Escolas 

localizadas na Zona Rural.
LICITANTES INABILITADOS:
- Construforte Construções Eireli - EPP.
- LRM CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
O presidente da CPL comunica: Todos os licitantes foram considerados inabilitados por suas 

documentações não atenderem ao disposto no instrumento convocatório - Licitação Fracassada, 
sendo submetido a autoridade superior para abertura de um novo certame. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - 
Centro - Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 12 de Maio de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada e construção civil para, execução dos servi-

ços de pavimentação em paralelepípedos em diversas Ruas localizadas no Sítio Melancia, junto 
a este Município

LICITANTES HABILITADOS:
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME.
- MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.
- MICHAEL GALVÃO DANTAS.
- TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 12 de Maio de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 31 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada e 
construção civil para, execução dos serviços de construção do anexo da Escola Antônio Rodrigues 
de Oliveira, localizada na Zona Rural deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 13 de Maio de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 14:30 horas do dia 31 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
e construção civil para, execução dos serviços de restauração da Escola José Antônio dos Santos, 
localizada na Comunidade Bolas, Zona Rural deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 13 de Maio de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

COMUNICADO E CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016

OBJETO: Obra civil pública de Reforma da escola municipal da Comunidade Rural de São Marcos 
e da Creche municipal da Comunidade Rural de Independência no município de Juarez Távora.

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, nos termos da Lei Federal nº 8.666-93 e suas alterações 
posteriores, comunica aos interessados o CANCELAMENTO da reunião de abertura das propostas 
de preços da Tomada de Preço nº 002/2016, marcado para ocorrer no dia 13/05/2016 as 10:00. 
MOTIVO: Provimento dos recursos administrativos impetrados pelas empresas Consfor Construtora 
Fortaleza Ltda-ME e Construforte Construções Eireli-EPP. 

Desta forma, ficam convocados as empresas VN CONSTRUÇÕES E IMCORPORAÇÕES EIRELI-
-ME – CNPJ: 24.024.359/0001-67, CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA-ME – CNPJ: 
02.855.562/0001-42 e CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP – CNPJ: 03.782.343/0001-
43, para reunião de abertura e análise das propostas de preços que acontecerá no dia 23/05/2016 
as 10:00 hs na sala da CPL. Maiores informações na CPL, localizado na Rua José Mendonça de 
Araújo, Nº 171 – Centro Juarez Távora –PB CEP – 58387-000 ou através do telefone: (083) 3267-
1072 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas

Juarez Távora, 12 de Maio de 2016.
Suellen Diniz de Souza

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2016

A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediados na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baía da Traição - PB, 
às 10h00min do dia 25 de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANU-
TENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
NO EXERCÍCIO 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: no horário das 08h00min as 13h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Baía da Traição - PB, 13 de Maio de 2016
FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baía da Traição - PB, às 
11h30min. do dia 25 de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro, tipo Passeio/Sedan, destinado ao atendimento 
da Secretaria de Educação deste Município. Recursos: Convênio Governo do Estado nº 448/2015/
Próprios. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: 
no horário das 08h00min as 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Baía da Traição - PB, 13 de Maio de 2016.
FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
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Protocolo...: 2016 - 026937
Responsavel.: CLODOALDO DOS SANTOS NE-
GREIROS
CPF/CNPJ....: 806633464-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.877,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027674
Responsavel.: CONFECCOES BARROS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 003123741/0001-58
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.472,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 028530
Responsavel.: CREDIMALDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 839988964-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            137,14
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 028064
Responsavel.: D.J. CORREIA COMERCIO E SER-
VICOS LT
CPF/CNPJ....: 004013270/0001-98
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.890,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 028522
Responsavel.: DENTAL CLINIC LTDA
CPF/CNPJ....: 010371451/0001-99
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.830,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 028412
Responsavel.: DIJAILMA MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 930662284-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.433,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027676
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRU-
CAO CTD
CPF/CNPJ....: 013234054/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 027260
Responsavel.: ELISANGELA PEREIRA SALES
CPF/CNPJ....: 010583374-67
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            695,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 026656
Responsavel.: ERLY DA SILVA CARTAXO
CPF/CNPJ....: 082885424-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.019,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027871
Responsavel.: ESTELITA RIQUE FERREIRA
CPF/CNPJ....: 500371704-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.110,83
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027774
Responsavel.: FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA 
COSTA J.
CPF/CNPJ....: 013123032/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            528,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 026330
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS LIMA
CPF/CNPJ....: 004060669/0001-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.732,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 028629
Responsavel.: GIANNA KARLA BRITO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 006343696/0001-35
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.005,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 028462
Responsavel.: GILBERTO ROSA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ....: 738272234-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.141,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027789
Responsavel.: HELENGILZA MARIA FRANCA DE 
CARVALHO
CPF/CNPJ....: 713654354-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.340,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027764
Responsavel.: HORACIO FAUSTINO XAVIER
CPF/CNPJ....: 152714127-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            318,10
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 026633
Responsavel.: IGOR DE ALBUQUERQUE LUSTOZA 
RODRIGU
CPF/CNPJ....: 062026574-48
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.654,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027849
Responsavel.: JAQUELINE DE ASSIS DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 012015634-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 027541
Responsavel.: JOAQUIM FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 098585204-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.283,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027900
Responsavel.: JORGE ALESSANDRO CASTOR DE 
LIMA
CPF/CNPJ....: 205191174-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.467,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027843
Responsavel.: JOSE CAVALCANTE DA SILVA MAT C
CPF/CNPJ....: 024496937/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.612,70
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 027523

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,  14/05/2016
----------------------------------------

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.: ADRIANA NASCIMENTO ROCHA
CPF/CNPJ....: 012642644-96
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.066,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027872
Responsavel.: ADRIANO CRISTIENFFER DE MACEDO
CPF/CNPJ....: 954087894-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            159,56
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 027984
Responsavel.: ALBERTO SANTOS DE CASTRO
CPF/CNPJ....: 500443464-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            135,40
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 027979
Responsavel.: ALBERTO SANTOS DE CASTRO
CPF/CNPJ....: 500443464-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            136,22
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 027980
Responsavel.: ALEXANDRE DE FARIAS LEITE PONTES
CPF/CNPJ....: 015088145/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            209,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 027096
Responsavel.: ANA ALICE SANTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 036542968-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.270,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 027424
Responsavel.: ANA CLAUDIA CARDOSO DA CUNHA
CPF/CNPJ....: 839230554-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.170,53
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027734
Responsavel.: ANDERSON DANILO FERNANDES 
BRAGA
CPF/CNPJ....: 013828894-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            152,52
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 028016
Responsavel.: ANDRE MENEZES RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 930920084-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.552,23
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027784
Responsavel.: ANGELITA DO NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ....: 422195314-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            159,56
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 028020
Responsavel.: ANGELITA DO NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ....: 422195314-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            151,35
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 028021
Responsavel.: ANTONIO FERNANDES DE LIMA
CPF/CNPJ....: 152380368-17
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            372,36
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 028028
Responsavel.: ANTONIO PAULO OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 204222454-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.942,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027859
Responsavel.: ANTONIO PAULO RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 002176330/0001-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.335,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 028533
Responsavel.: ARCADA ASSISTENCIA ODONTO-
LOGICA LTD
CPF/CNPJ....: 004143881/0001-50
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.120,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 028552
Responsavel.: ARCADA ASSISTENCIA ODONTO-
LOGICA LTD
CPF/CNPJ....: 004143881/0001-50
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.120,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 028553
Responsavel.: ARCADA ASSISTENCIA ODONTO-
LOGICA LTD
CPF/CNPJ....: 004143881/0001-50
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.479,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 028555
Responsavel.: BELGLASS INDUSTRIA, COMERCIO 
E BENE
CPF/CNPJ....: 004618523/0001-57
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         23.257,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 028603
Responsavel.: C & L LOCACAO DE VEICULOS E TR
CPF/CNPJ....: 008544611/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 028391
Responsavel.: CAMPOS REPRESENTACOES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009186560/0001-57
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.459,29
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 028400
Responsavel.: CARLITO NETO COUTINHO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 415165167-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.683,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 027086
Responsavel.: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ....: 917425444-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.645,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 027669
Responsavel.: CENE CONS EDUCACIONAL E COML
CPF/CNPJ....: 006037934/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            625,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 023/2016
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 órgão, 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 AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO, destinado a  SECRETARIA 
DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA-SEAP.

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 16-00350-7                                                       
                                                  João Pessoa, 13 de maio de 2016.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

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

Registro na CGE Nº 16-00355-8
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através da Pregoeira, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 27 de maio de 2016, às 09:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 028/2016. Objeto: 
Aquisição de Tubos, Conexões e Válvulas em ferro fundido, destinados a Manutenção das Adutoras 
da Gerência Regional do Brejo, Estoque do Almoxarifado Central da CAGEPA e Recuperação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro dos Novais, na cidade de João Pessoa, Estado da 
Paraíba.  Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, localizada a Rua Feliciano 
Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 
3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site 
www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 12 de maio de 2016.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOSNº 001/2016

Registro CGE Nº. 16-00352-4
Objeto:contratação Serviços de auditoria independente das Demonstrações Financeiras a findar 

em 31 de dezembro de 2016. Estes serviços deverão ser executados segundo as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade em conformidade com as Leis 
nº 6.404/76, e 11.638/07, bem como as instruções, normas e procedimentos, inclusive com os novos 
pronunciamentos contábeis em vigor, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

Valor Orçado (ou Máximo): R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).
Retirada do Edital: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interessados, 

de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

Data de Recebimento e Abertura dos Envelopes: Dia15/06/2016, às 14h30min na sede da 
PBGÁS, no endereço acima. 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIARIO 

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA CAPITAL

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS:

O Dr. JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 
João pessoa, Capital do estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos virem o presenteEDITAL ou dele conhecimentos tiverem que por este 
Juízo da 1ª vara Cível tramitam os autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO 
(Processo Nº 0200246-78.2013.815.2001), movida pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÂNGELUS-
contra MARIA DO SOCORRO URQUISA. Citado o réu, por se encontrar em lugar incerto e não 
sabido, fica CITADO, através deste, o Srª. MARIA DO SOCORRO URQUISA, para no prazo de 15 
(quinze) dias contestar o pedido, tudo sob pena de revelia conforme estabelece o art. 319 do CPC. 
E, para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância 
determinou o MM. Juiz de Direito a expedição deste EDITAL, que deverá ser publicado em jornal 
de circulação local, bem como, afixado no átrio do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta 
cidade de João Pessoa, aos 07 do mês de julho do ano dois mil e quatorze (2014). Eu, Analista/
Técnico Judiciário, o digitei.

JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
  O MUNICIPIO DE POÇO DANTAS/PB, torna público a rescisão unilateral por parte da con-

tratante, do Contrato nº 00061/2015 celebrado com a empresa de engenharia, LORENA & ADRIA 
CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA ME,CNPJ 14.407.975/0001-06, localizada na 
Rua João Pedro das Neves N°. 10 Centro de Bonito de Santa Fé/PB, para os serviços de construção 
de uma Praça de Eventos.

Fundamentação Legal: art. 78, I, V VI e XII, cumulado com art. 79, I, ambos da Lei 8.666/93,
- Motivos expostos no Processo Licitatório administrativo Portaria ° Nº.30/2016; anexo ao pro-

cesso Licitatório de Nº. 0004/2015.
Poço Dantas/PB, 13/05/2016.

JOSÉ GURGEL SOBRINHO
Prefeito Municipal

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
OBJETO: Locação de veículos, para Transporte de Estudantes e manutenção da Secretaria 

de Educação do município de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho – PB, tel:(83) 3554-1070, Portal da Transparência: 
www.nazarezinho.pb.gov.br, àsb 08:00 horas do dia 31 de maio de 2016.

Nazarezinho - PB, 13 de Maio de 2016 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de urnas funerárias, destinados 

ao município de Nazarezinho – PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, 
nº 01 - Centro - Nazarezinho – PB, tel:(83) 3554-1070, Portal da Transparência: www.nazarezinho.
pb.gov.br, às 09:00 horas do dia 31 de maio de 2016.

Nazarezinho - PB, 13 de Maio de 2016 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente atendendo as 

necessidades de diversas secretarias do município de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho – PB, tel:(83) 3554-1070, 
Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br, às 10:00 horas do dia 31 de maio de 2016.

Nazarezinho - PB, 13 de Maio de 2016 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00028/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016: RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICIPIO DE RIACHÃO: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 
04.122.1002.2003 - ELEMENTO DE DESPESA: 33903600/33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA FISICA/OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 0207 - 
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/FMS: 10.301.2005.2027 - ELEMENTO DE DESPESA: 
33903600/33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA/OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 1 (um) ano. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00068/2016 - 13.05.16 - ALEKS LINO DA SILVA - R$ 
9.000,00; CT Nº 00069/2016 - 13.05.16 - DENILDO RIBEIRO DUARTE - R$ 6.750,00; CT Nº 
00070/2016 - 13.05.16 - FABIO JUNIOR DOS SANTOS - R$ 13.500,00; CT Nº 00071/2016 - 13.05.16 
- FRANCISCO DE ASSIS LUCIANO DA SILVA - R$ 22.800,00; CT Nº 00072/2016 - 13.05.16 - GILVAN 
TARGINO DA SILVA - R$ 9.000,00;CT Nº 00073/2016 - 13.05.16 - LUIZ RODRIGUES DE LIMA - 
R$ 10.350,00; CT Nº 00074/2016 - 13.05.16 - ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA - R$ 7.920,00

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locação de 03 carros pipa conforme Convênio Estadual nº 057/2016 visando à 
execução de socorro a assistência às vitimas da seca ocorrida nos anos subsequentes de 2014 e 
2015, no município de Triunfo definido no Decreto Estaduais nº 001/2016 de 04 de Janeiro de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2016.
DOTAÇÃO: CONVÊNIO Nº 057/2016
VIGÊNCIA: 2 (dois) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00056/2016 - 12.05.16 - GENIVAN MONTEIRO LOPES - R$ 14.000,00
CT Nº 00057/2016 - 12.05.16 - JOSE CANDIDO DIAS - R$ 14.000,00
CT Nº 00058/2016 - 12.05.16 - Raimundo Ramicio de Sá - R$ 14.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza para atender as 

necessidades das diversas secretarias de Joca Claudino-PB..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: RECURSOS PROPRIOS PNAE MERENDA ESCOLAR
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00010/2016 - 06.05.16 - FLAVIO MATIAS DA SILVA - ME - R$ 172.970,00
CT Nº 00011/2016 - 06.05.16 - SUPERMERCADO O NONATÃO LTDA - R$ 415.423,50 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO 

MUNICIPIO DE TRIUNFO PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2016.
DOTAÇÃO: Emenda Parlamentar 27130016
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00059/2016 - 12.05.16 - RIO VALE AUTOMOTORES LTDA - R$ 33.500,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de material de impressão em placas de(vidro, alumínio, outdoor, 

placas de ruas e avenidas, placas de lona, etc) conforme solicitação da Secretaria de Administração..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2016.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2002.2002 - MANUTENÇÃO 

DOS SERV. DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.020 - SECRETARIA DE FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 02020.04.123.2003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 
02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.2002.2004 - MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02.040 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 02.060 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 02060.12.122.1003.2019 - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% 02060.12.361.1003.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL / MDE 02.070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02.090 - SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 02.050 -SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 02050.10.301.1002.2013 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS 3390.39 - 
PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00060/2016 - 12.05.16 - ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME - R$ 100.390,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00002/2016.
OBJETO: Locação de 03 carros pipa conforme Convênio Estadual nº 057/2016 visando à execução 

de socorro a assistência às vitimas da seca ocorrida nos anos subsequentes de 2014 e 2015, no 
município de Triunfo definido no Decreto Estaduais nº 001/2016 de 04 de Janeiro de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Obras e Urbanismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 12/05/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00021/2016.
OBJETO: LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO, COM CAPACIDADE PARA NO 

MÍNIMO 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE 
ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DOS CESÁRIO A RIACHO DOS BALTAZAR A SÃO JOÃO 
BOSCO, MANHA E TARDE COMPREENDENDO UM PERCURSO DE 30 km DIÁRIO.

ABERTURA: 13/05/2016 as 08:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 13/05/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ALEKS LINO DA SILVA - R$ 9.000,00; DENILDO RIBEIRO DUARTE - R$ 6.750,00; FABIO 
JUNIOR DOS SANTOS - R$ 13.500,00; FRANCISCO DE ASSIS LUCIANO DA SILVA - R$ 22.800,00; 
GILVAN TARGINO DA SILVA - R$ 9.000,00; LUIZ RODRIGUES DE LIMA - R$ 10.350,00; ROBERIO 
ALBUQUERQUE CUNHA - R$ 7.920,00.

Riachão - PB, 13 de Maio de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licita-
ção: Pregão Presencial SRP Nº 004/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
serviços técnicos especializados na realização de Exames por Imagem, para atender a demanda da 
Secretaria de Saúde deste Município. Data da Realização: 25/05/2016. Horário: 14h:00mim (quatorze 
horas); Local: Sede da Prefeitura, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. Edital: Adquirira na sela aa CPL.

Assunção-PB, 12 de maio de 2016
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial Nº 005/2016. Objeto: Contratação de pessoa física ou pessoa jurídica 
para prestar serviço com veículos no transporte de alunos da zona rural para urbana e vice-versa, 
visando terem acesso as escolas no município. Data da Realização: 25/05/2016. Horário: 16h:00mim 
(dezesseis horas); Local: Sede da Prefeitura, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. Edital: Adquirira na sala da CPL.

Assunção-PB, 12 de maio de 2016
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve Homologar os resultados 
do julgamento das propostas da Tomada de Preços N.º 001/2016, objetivando à Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar serviço de engenharia civil na Construção da Sede do Programa da Bolsa 
Família no Município de Assunção-PB, o qual aponta como proponente(s) vencedor(es): Em 1º Lugar 
a pessoa jurídica: Construtora Arara Ltda-ME, CNPJ nº 21.331.031/0001-03, com o valor total de R$ 
72.499,17; Em 2º Lugar a pessoa jurídica: Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP, CNPJ Nº 
17.614.228/0001-74, com o valor total de R$ 75.224,48. Publique-se e cumpra-se.

Assunção - PB, 13 de maio de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº  029/2016
OBJETIVO: Contratação de Empresa produtora de Eventos para atender as necessidades de 

estrutura física (som, iluminação, geradores e outros) em comemoração ao tradicional São João do 
município de BOA VENTURA, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo 
I do Edital.

ABERTURA: 25 de maio de 2016 as 08:30:00 horas, na sede da prefeitura.
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

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

Boa Ventura – PB, 13 de maio  de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  030/2016
OBJETIVO: Contratação de banda, grupos e artista musicais ou empresa do setor artístico para 

apresentações nas festividades tradicionais culturais do São João 2016 do município de Boa Ventura, 
conforme edital e seus anexo.

ABERTURA: 30 de maio de 2016 as 08:30:00 horas, na sede da prefeitura.
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

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

Boa Ventura – PB, 13 de maio  de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Gov. 
Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09h00mindo dia 30 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para confecção de próteses dentárias de acordo com as especificações da Portaria nº 1.825/GM/MS 
de 24 de agosto de 2012, para o Município de Borborema - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema - PB, 11 de Maio de 2016.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2016
OBJETIVO: A presente Licitação tem como objeto o chamamento de pessoa(s) jurídica(s) 

interessada(s) em firmar com a Prefeitura Municipal de Patos, CONTRATO para fins de prestação 
de serviços privados, visando à prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS, na área de 
Exames de Diagnóstico por Imagem (Radiografia, Mamografia, Densitometria Óssea e Tomografia).

Sendo Prorrogado o Período para Credenciamento de interessados por mais 05 (cinco) dias, 
CONCLUINDO: 18/05/2016, às 12:00hs.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Administrativo 
Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte – 
Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 12 de MAIO de 2016.
Meryelle D’Medeiros Batista
PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
OBJETO: Contratação de serviços de locação de programa de informática para processamento e 

gerenciamento de certames e contratos administrativos no município de São José da Lagoa Tapada-
-PB, Portal da Transparência: www.saojoselt.pb.gov.br. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Francisca Tomaz da Silva, 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada- PB, às 10:00 horas do dia 
25 de Maio de 2016.

São Jose da Lagoa Tapada - PB, 13 de Maio de 2016 
JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.003/2016
O Fundo Municipal de Saúde do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 1.003/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMO-
TOR. Data de Abertura: 27/05/2016 às 09:30h. O Edital pode ser obtido na sede do Fundo Municipal 
de Saúde, situada à Av. Ministro José Américo, s/n, centro - Congo – Paraíba. Maiores informações 
através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 13 de maio de 2016.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2016
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 001/2016, Tipo 

Menor Preço Global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de Cons-
trução de Quadras Poliesportivas e Academias da Saúde na Zona Rural do município de Prata - PB. 
Data de abertura: 01/06/2016 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ra-
mos Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 13 de maio de 2016.
Amanda Gabriela Batista Silva – Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00002/2016, 
que objetiva: Locação de 03 carros pipa conforme Convênio Estadual nº 057/2016 visando à execução 
de socorro a assistência às vitimas da seca ocorrida nos anos subsequentes de 2014 e 2015, no 
município de Triunfo definido no Decreto Estaduais nº 001/2016 de 04 de Janeiro de 2016; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GENIVAN MONTEIRO LOPES - R$ 
14.000,00; JOSE CANDIDO DIAS - R$ 14.000,00; Raimundo Ramicio de Sá - R$ 14.000,00.

Triunfo - PB, 12 de Maio de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito
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