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l Morre 5ª vítima do acidente entre trem e um ônibus. Página 6

l Calçadas estão sendo "privatizadas" em João Pessoa. Página 7

l Atrativos turísticos da Paraíba são divulgados na Europa. Página 13 
  
l Pagamento do IPTU com desconto vai até segunda-feira. Página 15

OPERAÇÃO LAVA JATO 
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Ricardo Coutinho
Governador
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Turismo

O turismo de aven-
tura no Estado ganha 
amanhã o Circuito Trilha 
Ecológica no município 
de Areia.  PÁGINA 24

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

Lula é ouvido na PF
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi levado ontem a depor na Polícia Federal sobre a Operação Lava Jato. O fato teve 

repercussão internacional e causou polêmica. Ele criticou a ação e disse que se sentiu prisioneiro.  PÁGINAs 3, 4, 9, 10 e 11

Passeio pelas 
trilhas de Areia

Paisagens com muito verde serão 
desfrutadas pelos turistas

O Projeto Parque Paraíba, apresentado na noite 
de ontem pelo secretário João Azevedo, irá levar 
benefícios ao bairro do Bessa como ciclovias, aca-
demia de ginástica e playground.  PÁGINA 8
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Caso repercute na 
imprensa internacional

ação da PF que teve Lula como 
alvo repercutiu ontem em vários 
jornais do mundo.  PÁGINA 11

2º Caderno

 PÁGINA 17

Campinense segue 
firme no Nordestão 

Clube da Leitura 
pela 1ª vez em JP 

Esporte

 PÁGINA 21

Militantes fazem 
protesto em JP

Militantes do PT e de 
partidos aliados manifesta-
ram ontem apoio ao ex-pre-
sidente Lula.  PÁGINA 5

Projeto vai mudar 
qualidade de vida 
no bairro do Bessa

 

Parque Paraíba

Direitos
fundamentais
estão sendo
ignorados

”
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Em grego, o termo “aletheia” tem vários 
significados, mas todos eles giram em torno 
da busca da verdade. Pode ser traduzido como 
realidade, aquilo que não está mais oculto ou 
o que acaba de ser revelado. A Polícia Federal 
foi buscar nesta palavra o significado simbó-
lico da 24ª fase da operação Lava Jato. Alvo 
principal: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, alguns familiares e assessores. Sem dú-
vida alguma, trata-se da ação mais explosiva 
entre todas as quantas já foram executadas 
pela PF a mando da Justiça Federal. 

Ninguém sabe, a esta altura, quais os des-
dobramentos desta busca e apreensão na resi-
dência do ex-presidente e da sua condução, de 
forma coercitiva, para prestar depoimentos. 
Lula, como se sabe, está sendo investigado 
sob a acusação de ter ocultado patrimônio e 
de ter recebido ajuda financeira de algumas 
empreiteiras que se beneficiaram com contra-
tos milionários durante os oito anos em que 
ele esteve no Poder. 

Considerando que o nome da operação 
da PF é “aletheia”, a primeira conclusão a 
que se pode chegar é que as autoridades po-
liciais estão, como o nome indica, em busca 
da verdade. E significa também que no cur-
so das investigações ninguém está acima da 
lei. Para chegar à verdade – e este, em tese, 
é o objetivo da operação Lava Jato – não há 
cidadão de primeira ou segunda classe. To-
dos são iguais perante a lei. Dirigentes das 
maiores empresas brasileiras já estão atrás 
das grades. Um senador que até poucos dias 
respondia pela liderança do governo na Câ-
mara Alta do Congresso também foi parar 
na prisão. E assim ocorreu com muitos ou-
tros figurões da República.

A opinião pública, pouco acostumada a 

assistir cenas policiais envolvendo gente tão 
graúda, precisa ser alertada sobre um ponto 
absolutamente importante: excetuando-se 
alguns dos “petroleiros” que já foram conde-
nados, não se deve, a partir da espetacula-
rização das ações policiais, intuir que essas 
pessoas que estão sendo levadas a prestar de-
poimentos, incluindo o ex-presidente Lula, já 
possam ser tidas ou vistas como condenadas. 
Não é disso que se trata. Do ponto de vista po-
lítico, não há dúvida de que fica uma mancha 
na biografia do ex-presidente. Mas do ponto 
de vista da investigação, é muito cedo ainda 
para avançar qualquer tipo de juízo. Ou seja, 
salvo opiniões mais precipitadas, não se pode 
considerar que Lula e os demais envolvidos já 
estejam condenados. 

Este é um passo só permitido aos mais 
precipitados. Ou, de outra forma, aos que poli-
ticamente têm interesse em que isto aconteça. 
Por outro lado, os que se deixam conduzir pelo 
bom senso, se não podem antecipadamen-
te condenar seja quem for, também não tem 
condições de previamente absolve ninguém. 
O Estado Democrático de Direito implica em 
um rito processual específico para eventuais 
julgamentos. Entre estes requisitos, figuram o 
chamado contraditório e a ampla defesa. Opi-
niões de rua, conversas de esquina ou mes-
mo troca de mensagens pelas redes sociais 
– tudo isso é inevitável que ocorra, mas está 
longe, muito longe de ser levado a sério. O ex
-presidente Lula não está acima de qualquer 
suspeita, não é um cidadão de primeira clas-
se e nem uma figura intocável, caso cometa 
delitos. Mas em seu favor é preciso levar em 
conta que, como qualquer outro, não pode ser 
acusado, julgado e condenado a um só tempo. 
“Aletheia”: o tempo é de busca da verdade.

Editorial

 Crônica

 Em busca da verdade

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Dia da caça

Quando um motorista comete uma infra-
ção de trânsito, por imperícia ou pura saca-
nagem - o que é mais comum -, as “testemu-
nhas oculares” da transgressão, geralmente, 
comentam: - Ele só faz isso porque, em João 
Pessoa, não tem policiamento de trânsito. Se 
tivesse fiscalização, duvido que fizesse isso...

E estão quase certas, as testemunhas, 
pois é muito difícil ver os tais “amarelinhos” 
em ação. Às vezes os avistamos em dupla, 
numa esquina, em acalorada discussão, fru-
to, talvez, da última derrota do Botafogo, ou 
em animada conversa, como se colocando em 
dia as fofocas da cidade.

Pelo fato de não dirigir, acabei me espe-
cializando em“observação crítica” de trânsi-
to. Não sei se a profissão existe, mas é diver-
tida pra caramba. Menos para quem dirige, 
é claro. Para quem guia pela técnica e a lei, 
trânsito é sinônimo de estresse. Qualquer 
descuido, pah!, é prejuízo na bolsa e confu-
são na certa.

Boa parte do meu aprendizado aconte-
ceu como carona da minha mulher. Aliás, 
melhor dizer que aprendemos juntos. Ela, 
a dirigir. Eu, a reparar no trânsito. E não 
podia ser diferente, com aqueles carros 
buzinando a toda hora, passando, velozes, 
rente à porta, freando atrás ou “fechando” 
bruscamente à frente.

De início, algumas dissenções entre o 
que a motorista fazia e o que o carona pen-
sava ser mais correto. Finalmente entendi 

– e ela também - que a lógica de quem está 
ao volante é muito diferente da de quem 
está ao lado, e vice-versa, o que evoluiu 
para um grau satisfatório de consenso en-
tre prática e teoria.

Hoje, ajudo a manter a calma dentro do 
carro e até a evitar acidentes, haja vista que 
quatro olhos veem melhor do que dois, não é 
verdade? Enquanto minha mulher nos livra 
de toda sorte de obstáculos, incluindo bura-
cos, pra não perder a rima, eu vou fazendo 
“análise comportamental” de motorista, rsrs.

Há o motorista daltônico, para quem 
sinal vermelho não tem cor definida, então 
passa direto. Há o cara-de-pau que usa o pis-
ca-alerta como salvo conduto. Estaciona em 
lugar proibido, às vezes sobre a faixa de pe-
destre, liga as luzes amarelas intermitentes, 
trava o carro e vai embora, no maior sossego.

Para muitos, seta, para direita ou esquer-
da, é coisa fora de moda. Quem vem atrás que 
adivinhe a direção que eles vão tomar. Os 
mais abusados são os motoristas das cami-
nhonetes de luxo. Pensam que as ruas foram 
feitas só para eles, e irritam-se com os “popu-
lares”, mais lentos, que os impedem de voar.

Dia destes, um se deu mal. Entrou de vez 
na Diogo Velho e fechou uma viatura policial. 
O sargento deu uma freada que a guarnição 
quase voou pelos ares. O imprudente ficou 
branco que nem fantasma. Mas não adiantou. 
A fardaiada chegou junto como a vaca botou 
no mestre Alfredo. Não foi bemfeito? 

             

Para os motoristas que guiam pela técnica e a lei, trânsito é sinônimo de 
estresse. Qualquer descuido, pah!, é prejuízo na bolsa e confusão na certa.”

 

Para além dos excessos come-
tidos nessa fase pelo comando 
da Operação Lava Jato, o signifi-
cado do nome escolhido para as 
novas ações – ‘Alheteia’ – é bem 
apropriado: ‘busca da verdade’ e, 
por extensão, revelação de algo 
que ainda está oculto. Nessa 
24ª fase da operação, o foco é 
o ex-presidente Lula e seu filho, 
Fábio Luíz da Silva, também cha-
mado de Lulinha.

O senador Roberto Requião 
(PMDB-RJ) acusou a Rede Glo-
bo de estar em conluio com a 
Justiça Federal e o juiz Sérgio 
Moro para promover o que ele 
chamou de “molecagem”, em 
seu twitter. E relacionou a 
espetacularização do caso ao 
programa BBB da emissora: 
“Molecagem festejada por 
alienados e prejudicial ao di-
reito. Um BBB absurdo”.   

Quando da filiação de Gervásio Filho ao PSB, o 
governador Ricardo Coutinho relembrou da con-
vivência que teve com o pai dele, o ex-presidente 
da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia: “Ele 
era líder da maioria e eu, líder da oposição, e 
havia um respeito mútuo”. Posteriormente, foi 
secretário de Finanças na gestão do socialista.

GERVÁSIO, PAI

DELCíDIO PEDE NOVA LICENÇA

BBB ABSURDO

UNInforme

BANCADA DA PB

ESPETÁCULO

ESPETACULARIzAÇÃO E ExCESSO

O deputado Benjamin Maranhão (SD) 
informou ontem que a bancada parai-
bana no Congresso terá audiência com 
o ministro da Saúde, Marcelo Castro, 
na próxima quarta-feira. O parlamen-
tar, que assumiu a liderança do bloco, 
em substituição a Wilson Filho (PTB), 
disse que na pauta está a liberação de 
verbas para hospitais da Paraíba.

“Essa ‘prisão’ é um golpe da 
direita contra a democracia 
do Brasil”. Do deputado es-
tadual Frei Anastácio (PT) 
sobre a condução coerci-
tiva do ex-presidente Lula 
pela Polícia Federal, ontem. 
Acusa a PF de organizar 
um “espetáculo midiático” 
para constranger o ex-
-presidente: “Não há nada 
contra ele”.

Pivô dessa nova fase de crise política no país, o senador Delcídio do Amaral (PT) apresentou ontem 
um novo pedido de licença médica à Mesa Diretora do Senado pelo período de 15 dias. A licença, 
porém, não altera os prazos da representação contra o senador no Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar do Senado.

A condução coercitiva do ex-presidente Lula (foto), autorizada pelo juiz Sérgio Moro, foi um ‘re-
médio jurídico’ excessivo, que beira à espetacularização, conforme classificou ontem o governador 
Ricardo Coutinho (PSB), o primeiro gestor estadual do país a se manifestar publicamente sobre a 
ocorrência. Pelo lado do Supremo Tribunal Federal (STF), coube ao ministro Marco Aurélio trazer 
racionalidade a esse debate, do alto de sua sapiência jurídica, com precisão argumentativa: “Con-
dução coercitiva? O que é isso? Eu não compreendi. Só se conduz coercitivamente, ou, como se dizia 
antigamente, debaixo de vara, o cidadão que resiste e não comparece para depor. E o Lula não foi 
intimado”. De fato, o argumento do ministro faz todo o sentido. Convergem nessa mesma direção 
opinativa até adversários do ex-presidente, como o ex-ministro da Justiça e secretário de Direitos 
Humanos do governo Fernando Henrique Cardoso, José Gregori, para quem a condução coercitiva 
é um exagero. Disse desconhecer “na nossa legislação, a figura da condução coercitiva sem que 
tenha havido antes a convocação”. Se direitos fundamentais estão sendo ignorados, como pontuou 
o governador paraibano, a Operação Lava Jato, que vinha passando o país a limpo, tenderá a ficar 
com a pecha de ‘operação política’.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Políticas

“Espetacularizaram a Justiça e a 
Política”, afirma Ricardo Coutinho
Declaração foi dada após 
condução coercitiva do 
ex-presidente Lula

Feliphe Rojas
Especial para A União

A repercussão sobre a 
condução coercitiva do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva foi enorme tanto por 
parte de seus apoiadores e 
simpatizantes, quanto por 
seus oposicionistas. Lula foi 
depor no Aeroporto de Con-
gonhas em nova fase da Lava 
Jato sobre suspeitas de rece-
bimento de propinas por par-
te do seu instituto. O primei-
ro governador do Brasil a se 
solidarizar com a situação do 
petista foi Ricardo Coutinho. 
Ele condenou, em entrevista 
concedida à versão eletrô-
nica da Revista Nordeste, os 
excessos da Operação Lava-
-Jato.

O socialista afirmou que 
a Justiça se tornou um espe-
táculo. “Direitos fundamen-
tais estão sendo ignorados 
e onde nobres e necessários 
objetivos legalistas cada vez 
mais se confundem com de-
sejos e estratégias de corren-
tes políticas e de algumas eli-
tes econômicas retrógradas. 
Espetacularizaram a Justiça e 
a Política”, comentou.

Além disso, Ricardo en-
fatizou que a condução co-
ercitiva de Lula fere o bom 
senso, uma vez que o ex-pre-
sidente estaria colaborando 
com a Justiça. “Acho que se 
extrapolou, definitivamente, 
os limites do bom senso e da 
apoliticidade [sic] que deve 
conduzir um processo como 
esse. Ontem, um ex-presiden-
te, com endereço fixo, se co-
locava à disposição da Justiça 
para depor. Hoje [a condução 
foi realizada na manhã de on-
tem], um verdadeiro aparato 
policial foi montado para 
‘conduzir coercitivamente’ 
esse ex-presidente para de-
por sob a mira da grande mí-
dia que comanda e tenta de 
todas as formas ressuscitar 
protestos contra um gover-
no”, declarou.

Confira outros políticos 
do Estado a se manifestarem 
contrários à ação da Polícia 
Federal:

Charliton Machado, 
presidente estadual do PT

Em manifestação reali-
zada na tarde de ontem nas 
ruas de João Pessoa em so-
lidariedade a Lula, o presi-
dente estadual do PT e pré-
-candidato a prefeito de João 
Pessoa, Charliton Machado, 
criticou o que considerou 
um movimento fascista. “Nós 
estamos aqui contra um mo-
vimento fascista e que quer 
fazer justiça a partir do ódio. 
Estamos combatendo este 

movimento anti-petista que a 
mídia está querendo impor à 
população”, declarou. (FR)

Anísio Maia, 
deputado estadual pelo PT

O deputado estadual Aní-
sio Maia não poupou críticas 
à ação da Polícia Federal. Ele 
declarou que o processo de 
condução coercitiva é ilegal 
e que faz parte de uma ação 
arquitetada para prejudicar a 
imagem do ex-presidente Lula 
e favorecer o PSDB.

“Esta ação [condução co-
ercitiva de Lula para depor] 
confirma tudo aquilo que a 
gente dizia. Que se trata de 
uma grande articulação para 
inviabilizar a candidatura do 
presidente Lula [em 2018]. 
Essa Operação Lava-Jato é 
uma “operação 45”. Ela visa 
beneficiar o PSDB e só inves-
tiga os políticos do PT. O PSDB 
tem imunidade na Operação. 
Então eles não estão interes-
sados em investigar a corrup-
ção no Brasil, porque assim 
eles teriam que investigar a 
todos, não alguns. Quando 
eles direcionam para o PT, 
estão privilegiando um grupo 
político. Aécio Neves foi cita-
do várias vezes e não foi leva-
do em conta. Esta condução 
coercitiva é totalmente ilegal 
porque a condução se aplica 
diante de pessoas que se re-
cusam a acatar o chamamento 
judicial. Lula não se recusou, 
não recebeu nem intimação. 
Então considero arbitrária e 

faz parte de um complô, uma 
coisa arquitetada para gerar 
manchetes na Rede Globo e 
repercutir negativamente na 
imagem do presidente Lula”, 
declarou. (FR)

Frei Anastácio, 
deputado estadual pelo PT

O deputado estadual Frei 
Anastácio disse, ontem, que 
está indignado com o que 
considera “prisão política” 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. “Essa prisão é 
uma cartada desesperada da 
direita, que quer aplicar o gol-
pe na democracia do Brasil, 
trazendo a ditadura de volta 
e a prisão aos políticos. Não 
há nada de prova contra Lula, 
não houve recusa dele para 
depor e, mesmo assim, a Polí-
cia Federal faz um espetáculo 
midiático com a prisão do ex-
-presidente”, disse Frei Anas-
tácio.

“É importante frisar que 
antes do governo Lula, a Po-
lícia Federal não tinha auto-
nomia para ir tão longe. No 
governo Lula, além da autono-
mia, foram criados o Ministé-
rio Público e a Controladoria 
Geral da União como forma 
de apurar, dar o amplo direito 
de defesa e punir. Mas, não é 
o que estão fazendo neste mo-
mento. Eles estão sepultando 
a democracia e ressuscitando 
a ditadura”, afirmou.

O deputado disse que os 
próprios delegados da Polícia 
Federal e os representantes 
da Receita Federal explica-
ram durante a coletiva de im-
prensa, que não há nada de 
concreto contra Lula. “O que 
estão investigando é se há al-
guma ligação das empresas 
que fizeram doação ao Lava 
Jato, com o Instituto Lula e a 
empresa de palestras LILS. 
Mas, não há nada comprovado 
contra o presidente”, afirmou 
o parlamentar.

Frei Anastácio argumen-
tou que tentaram incriminar 
Dilma, tentaram impedir o 

mandato do PT e não conse-
guiram e agora deram sua úl-
tima cartada. “Mas, o povo bra-
sileiro sabe que as acusações 
não são verdadeiras e ninguém 
pode ser preso, nem condena-
do, sem ter uma ampla defesa. 
A Polícia Federal, o Ministério 
Público e a mídia tradicional, 
que também apoia o golpe, es-
tão fazendo uma condenação 
prévia do ex-presidente”, disse.

Povo na rua
O petista disse ainda que 

os movimentos sociais, a mili-
tância petista e o povo que viu 
o País melhorar no governo 
do PT precisam sair às ruas 
para manifestar sua indigna-
ção contra esse ato que con-
textualiza o golpe que a direi-
ta está querendo. “A burguesia 
deste País não aceita o pobre 
viajar de avião, chegar à uni-
versidade, terminar mestrado 
e doutorado. Não aceita o fato 
de que  36 milhões de pobres 
saíram da linha de pobreza e 
22 milhões da linha de misé-
ria, batendo as metas da ONU. 
Isso tudo foi conquistado no 
governo do PT, que teve início 
com Lula”, disse o deputado.

Jeová Campos, 
deputado estadual pelo PSB

“A decisão do Juiz Sérgio 
Moro é uma confissão pública 
da sua conduta partidária, ile-
gal, e do uso da Lava Jato, da 
Acarajé e de outras operações 
‘gregas’, nos termos de um re-
gime de exceção contrário do 

Estado Democrático de Direi-
to e ao Governo Dilma que está 
sendo deposto pelos integran-
tes do Ministério Público e da 
Polícia Federal. Isto agrava a 
crise, compromete a demo-
cracia e se constitui num gol-
pe. Não podemos aceitar isso. 
Não defendo a impunidade. Se 
há indícios, que se investigue, 
instaure os processos, julgue 
e só depois se condena ou ino-
centa. É assim que deve ser 
feito”, desabafou o deputado 
estadual Jeová Campos (PSB), 
logo que soube das notícias 
veiculadas na imprensa, nessa 
sexta-feira, 4, sobre a prisão 
política do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

“A impunidade é golpe 
contra a democracia, da mes-
ma forma que o é execução 
de pena sem processo legal 
que garanta o contraditório 
e ampla defesa. Isso que es-
tão fazendo no Brasil é crime 
contra os direitos fundamen-
tais”, esclarece Jeová. Ainda 
segundo o parlamentar que 
é advogado, não há nada de 
prova contra Lula, não houve 
recusa dele para depor e, mes-
mo assim, a Polícia Federal fez 
um espetáculo midiático com 
a prisão do ex-presidente. O 
parlamentar considera um 
retrocesso, uma ameaça aos 
direitos constitucionais do ci-
dadão e um ato ditatorial sem 
precedentes, ações desta na-
tureza. “Quem tem o poder de 
exercer a lei, tem que obede-
cer suas regras. E eu não estou 
aqui questionando o poder de 
nenhum magistrado, nem me 
dirigindo a qualquer um no-
minalmente, mas, externando 
a minha preocupação de cida-
dão, de advogado que conhe-
ce as Leis e que sabe que uma 
prisão, sob o pretexto de ‘in-
vestigar’ é digna de uma dita-
dura e que pode ser aplicada, 
mas em regime de exceção e 
nunca como regra, como estão 
fazendo no Brasil atualmen-
te”, desabafou o deputado.

 Ainda segundo Jeová, a 

execução penal precisa pres-
cindir de um processo e a con-
denação só pode vir após o 
julgamento. “Isso é uma regra 
tão elementar que nem preci-
saria estar sendo lembrada”, 
destacou o deputado, lem-
brando que “investigação não 
é fundamento para colocar 
um cidadão na prisão”. Ainda 
de acordo com o deputado, 
as prisões ‘espetáculo’ estão 
se disseminando de tal forma 
no Brasil que beira o absurdo 
televisivo.  “Essa exceção que 
virou regra, de manter pes-
soas encarceradas, tolhendo-
-lhes a liberdade, que é um 
bem individual supremo, vio-
lam direitos consagrados da 
Constituição e esse espetáculo 
midiático é inaceitável e re-
pugnante”, finalizou Jeová.

Fuba, 
vereador de João Pessoa 

O vereador do PT de 
João Pessoa, Fuba, emitiu 
ainda ontem uma nota sobre 
a condução coercitiva de Lula 
ocorrido na manhã de ontem: 
“Não conseguiram provar 
nada contra a presidenta Dil-
ma, e agora tentam ‘pegar’ o 
ex-presidente Lula. Precisa-
mos ficar atentos, a popula-
ção precisa entender o perigo 
que todos estão correndo. Se-
tores da  Justiça estão cami-
nhando de forma duvidosa, e 
infelizmente atuando a favor 
de forças ultraconservadoras 
que agora tentam tomar o 
Brasil à força”.

Ricardo Coutinho foi o primeiro governador do País a se posicionar contra os métodos de coerção utilizados ontem durante ação na Operação Lava Jato

Foto: Marcos Russo
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Políticas

José Aurélio e Maria das Graças 
Morais tomam posse no TRE-PB
Sessão solene será presidida 
pelo decano da Corte, juiz 
Tércio Chaves de Moura

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) 
empossará na próxima se-
gunda-feira, 7 de março, às 
16h, o desembargador José 
Aurélio da Cruz, no cargo 
de presidente e a desem-
bargadora Maria das Graças 
Morais Guedes na vice-pre-
sidência da Corte Eleitoral. A 
solenidade ocorrerá na Sala 
de Sessões “desembargador 
Hermes Pessoa”, no primei-
ro andar do edifício-sede do 
Tribunal, situado na Av. Prin-
cesa Isabel 201, Centro de 
João Pessoa.

A sessão solene será pre-
sidida pelo decano da Corte 
Eleitoral, juiz Tércio Chaves 
de Moura. Os empossandos 
serão saudados pelo juiz-
membro Ricardo da Costa 
Freitas, em nome da Corte 
Eleitoral. Em nome do Mi-
nistério Público, o procura-
dor regional eleitoral João 
Bernardo da Silva fará o seu 
pronunciamento de saudação 
aos empossados, e pela Or-
dem dos Advogados do Brasil 
- Seccional Paraíba, foi convi-
dado o advogado Abraão Bri-
to Lira Beltrão para saudar a 
nova Mesa Diretora.

Perfis dos desembargadores

l Perfil do desembargador José aurélio

José Aurélio da Cruz é natural do Município de Jacaraú. Em 1977, 
tornou-se bacharel em Direito pela Universidade Federal da Paraí-
ba. Ingressou no Poder Judiciário como juiz de Direito em 1987, no 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. No mesmo ano, assu-
miu a Comarca de Taperoá, passando também pelas comarcas de 
Queimadas, de Conceição do Piancó, de Santa Rita, de Campina 
Grande, na Comarca da Capital, foi juiz de Direito do 3o Juizado 
Especial Cível e Criminal, Vara posteriormente transformada no 2o 
Juizado Especial Cível, assim como foi juiz da Vara dos Registros 
Públicos, da 16ª Vara Cível e do 2o Tribunal do Júri, onde lá perma-
neceu por mais de uma década. Como juiz eleitoral, exerceu juris-
dição na 27o Zona Eleitoral da Comarca de Taperoá, na 59o Zona 
Eleitoral de Queimadas, na 41o Zona de Conceição, na 2o Zona de 
Santa Rita, na 71o Zona de Campina Grande e na 64o Zona Eleitoral 
de João Pessoa. Galgou ao cargo de desembargador pelo critério 
de antiguidade, cuja posse deu-se em 2012. É vice-presidente, no exercício da Presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba, tendo sido ainda corregedor regional eleitoral.

l Perfil da desembargadora maria das graças morais

A desembargadora Maria das Graças Morais Guedes nasceu na cidade 
de São Mamede, no Sertão da Paraíba. Na infância e adolescência 
viveu entre os municípios de São Mamede e Patos. Estudou em escola 
pública. Cursou a Escola Normal Estadual de Patos no grau de profes-
sor com formação específica para o Magistério. Graduou-se bacha-
rel em Ciências Jurídica e Sociais pela Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Especializou-se em Direito Civil também pela UFPB. No ano de 
1984 ingressou na Magistratura Paraibana e no mesmo ano tomou 
posse perante o Egrégio Tribunal de Justiça e assumiu a Comarca de 
Juazeirinho. Tem experiência na Corte de Justiça ocupando, em vá-
rias oportunidades, o cargo de juíza eleitoral e de desembargadora 
substituta. Atuou também na Corregedoria Regional Eleitoral e na 
Corregedoria da Justiça. Em 2012, foi a terceira mulher a tomar 
assento no Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba ao assumir o 
cargo de desembargadora. Atualmente é diretora da Escola Supe-
rior da Magistratura (Esma), iniciando sua gestão em 2/2/2015.

Após reunião rea-
lizada na manhã dessa 
sexta-feira, 4, a Fren-
te Brasil Popular da 
Paraíba formada por 
partidos da esquerda, 
sindicatos e movimen-
tos sociais, entre eles 
o Partido dos Traba-
lhadores, emitiu uma 
nota afirmando que o 
ocorrido de ontem com 
o ex-presidente Lula 
“deflagra mais uma 
tentativa de destruir o 
Estado Democrático de 
Direito”.

A Frente Brasil Po-
pular também colocou 
que “serão realizadas 
diversas mobilizações 
em todo o País, como 
forma de alertar a so-

ciedade sobre este 
golpe, que vem sen-
do orquestrado pela 
direita há meses com 
dois objetivos princi-
pais: produzir as con-
dições políticas para 
impeachment da pre-
sidente Dilma e invia-
bilizar a candidatura 
de Lula nas eleições 
de 2018, impedindo a 
continuação do proje-
to iniciado em 2003, 
que permitiu a supe-
ração da pobreza ab-
soluta de dezenas de 
milhões brasileiros”.

A próxima ativida-
de está programada 
para a próxima segun-
da-feira, 7, às 14h, no 
Sintep.

Frente Brasil Popular 
vai ampliar protestos

Na ParaÍba

Nota Oficial

O Brasil acordou estarrecido e indignado 
com a notícia da condução coerciva do ex Pre-
sidente Lula para depor na Operação Lava Jato. 
O fato de Lula nunca ter se recusado a prestar 
tal depoimento nem, em momento algum, ter 
criado qualquer objeção às investigações já ofe-
rece à sociedade brasileira indícios mais do que 
suficientes de que o procedimento que move a 
ação da justiça no âmbito dessa decisão judicial 
determinado pelo Juiz Sérgio Moro é o da espe-
tacularização, cujo objetivo principal é produzir 
efeitos midiáticos e, principalmente, políticos, a 
serem explorados pelos grandes meios de comu-
nicação.

A atitude tomada na manhã desta sexta-fei-
ra (4), de forma arbitrária contra o ex-presiden-
te Lula, deflagra mais uma tentativa de destruir 
o estado democrático de Direito, construído 
através da luta de vários brasileiros e brasileiras 
durante décadas.

O maior líder popular da história do Brasil 
foi constrangido a depor coercitivamente pela 
Polícia Federal, mesmo não tendo uma única 
prova de que cometeu qualquer ato ilícito.

A Frente Brasil  Popular da Paraíba, junta-
mente com as entidades que a compõe, manifes-
tou repúdio e indignação durante reunião reali-
zada hoje no Sinttel-PB, em João Pessoa.

Serão realizadas diversas mobilizações em 
todo o país, como forma de alertar a sociedade 
sobre este golpe, que vem sendo orquestrado 
pela direita há meses com dois objetivos prin-
cipais: produzir as condições políticas para im-
peachment da Presidenta Dilma e inviabilizar 
a candidatura de Lula nas eleições de 2018, im-
pedindo a continuação do projeto iniciado em 
2003, que permitiu a superação da pobreza ab-
soluta de dezenas de milhões brasileiros.

Como primeira atividade da plenária ex-
traordinária foi deliberada a realização de uma 
manifestação, hoje, no Ministério Público Fede-
ral, em frente ao Liceu Paraibano. A concentra-
ção será no SINTEL, às 15h. Uma caminhada 
sairá em direção ao órgão federal, onde aconte-
cerá o ato. A próxima atividade está programa-
da para a próxima segunda-feira (07), às 14:00 
horas, no SINTEP.

Os movimentos sociais e populares prome-
tem parar o país, se necessário for, em defesa da 
democracia e contra o golpe.

Frente Brasil Popular em defesa 
de Lula e da DemocraciaJustiça determina 

o afastamento da 
titular de cartório  
em Santa Rita

A juíza Flávia da Costa 
Lins Cavalcanti, da 4ª Vara 
da Comarca de Santa Rita, 
decretou o afastamento pro-
visório da titular do Cartório 
Claudino Gomes, localizado 
no município. A decisão foi 
tomada na manhã dessa sex-
ta-feira, 4, após a magistrada 
ter recebido documentação 
dando conta de graves irre-
gularidades praticadas no 
referido cartório.

Segundo a decisão, cons-
ta na documentação a com-
provação de uma escritura 
pública lavrada com base em 
documento falso, o que vem 
sendo reiteradamente feito 
no cartório, dando ensejo 
inclusive a instauração de in-
quérito pela Polícia Civil, que 
resultou, em janeiro deste 
ano, na prisão do escrevente 
substituto, ante a existência 
de fortes indícios da partici-
pação dele em quadrilha res-
ponsável pela transferência 
de veículos, tendo por base 
documentos falsos.

“Ressalte-se que além 
deste processo tramitam 
no Juízo de Registro Públi-
co sete processos adminis-
trativos narrando diversas 
irregularidades no Cartório 
Claudino Gomes”, ressaltou 
Flávia Lins.

A juíza acrescentou ain-
da que, seguindo o que disci-
plina o Artigo 54 do Código 
de Normas Extrajudiciais, foi 
designado, como interventor, 
o escrevente de confiança do 
Juízo, e bacharel em Direito, 
Renan Gonçalves Menezes, 
que é escrevente substituto do 
1º Cartório de Registro Civil 
da Comarca de Santa Rita.

O Tribunal de Contas da 
Paraíba vai reunir, no próximo 
dia 14, a partir das 9h, no Ple-
nário Ministro João Agripino, 
gestores públicos e dirigentes 
dos Regimes Próprios de Pre-
vidência Social (RPPS) instituí-
dos pelo Estado e pelos muni-
cípios paraibanos.

A iniciativa dá sequência 
aos entendimentos resultan-
tes de acordo de cooperação 
técnica firmado, nacional-
mente, em 2015, com o Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU), a Associação dos 
Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon) e 
o Instituto Rui Barbosa (IRB) 
para a realização de Audito-
rias Coordenadas em RPPs, 
em cada Estado brasileiro.

Na Paraíba, depois do cre-
denciamento dos participantes 
e da abertura pelo presidente 
do TCE, conselheiro Arthur 
Cunha Lima, o encontro pros-
seguirá com exposições do 
relator Marcos Costa e de dois 
técnicos da Corte sobre os ob-
jetivos e a matriz de planeja-
mento dessa Auditoria.

“Tanto na Paraíba quanto 
nas demais unidades da Fede-
ração, a providência resulta da 
necessidade de avaliação mais 
profunda da situação previ-
denciária de servidores públi-
cos titulares de cargos efetivos, 
um dos pontos ainda não equa-
cionados para a consolidação 
do equilíbrio fiscal no País”, 
explica o conselheiro Arthur 
Cunha Lima.

Estudos indicam – lem-
bra ele – que, em apenas três 
anos (de 2011 a 2014), o défi-
cit atuarial agregado dos RPPS 
dos Estados e do Distrito Fede-

TCE reúne gestores para debater 
sobre regimes de previdência 

PlaNeJameNTo

ral dobrou em valores corren-
tes. Se considerada, também, a 
situação nos municípios esse 
déficit já chega a 60% do Pro-
duto Interno Bruto nacional.

Há preocupação, ainda, 
com o arcabouço institucional 
que regula as obrigações por 
parte dos governos estaduais 
com a Previdência e com a cres-
cente judicialização do proces-
so de obtenção do Certificado 
de Regularidade Previdenciá-
ria (CRP), o que exige, para efei-
to da organização e autonomia, 
o fortalecimento das normas 
gerais desses regimes.

Os organismos encarre-
gados dessas discussões tam-
bém entendem que as infor-
mações financeiras e atuariais 
dos RPPS encaminhadas ao 
Ministério do Trabalho e Pre-
vidência Social devem ser de 

melhor modo confrontadas 
com aquelas tratadas nas au-
ditorias e sistemas mantidos 
pelos Tribunais de Contas dos 
Estados e Municípios.

A Auditoria Coordenada 
busca o panorama detalhado 
da situação financeira e atua-
rial dos RPPS em relação aos 
seguintes pontos: gestão da 
base de dados e das premissas 
utilizadas na avaliação atua-
rial; arrecadação dos recursos 
e pagamento das obrigações 
previdenciárias e despesas 
administrativas; alocação das 
aplicações e investimentos.

“O que ainda se pretende 
é prover requisitos de gover-
nança e gestão aos arranjos 
celebrados entre instituido-
res e gestores dos planos de 
previdência” explica o conse-
lheiro Arthur Cunha Lima.

Encontro terá exposições de um relator e de dois técnicos da Corte

foTo: Ortilo Antônio

foTos: Divulgação/TJPB
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Manifestantes apoiaram 
o ex-presidente, alvo da 
24a fase da Lava Jato

Ato percorre ruas do Centro de JP 
MaNifesTação Pró-lula

Foi ao som da música 
símbolo da luta contra a dita-
dura, “Pra não dizer que não 
falei das flores”, na sede do 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Telecomunicações (Sin-
tel), que teve início ontem a 
tarde uma mobilização em 
apoio ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, alvo na 
manhã de ontem da 24ª fase 
da operação Lava Jato. En-
tre cartazes com os dizeres: 
“Lula é meu amigo, quem me-
xer com ele mexe comigo”, os 
manifestantes cantaram e en-
toaram as palavras de ordem: 
“Lula, guerreiro, do povo Bra-
sileiro”. O ato terminou por 
volta das 17h em frente à TV 
Cabo Branco, afiliada da Rede 
Globo em João Pessoa. 

o presidente do Diretório 
Municipal do Partido Socialis-
ta Brasileiro (PSB), Ronaldo 
Barbosa, falou sobre o motivo 
da manifestação. “o senhor 
Sérgio Moro extrapolou nas 
suas ações, o próprio Minis-
tério Público Federal emitiu 
nota confirmando isso. Lula 
em nenhum momento se ne-
gou a prestar depoimento, en-
tão eu pergunto, por que essa 
prisão coercitiva para fazê-lo 
depor? Tem algum interesse 
por trás? Nós achamos que 
esse não é o caminho da de-
mocracia e sim o caminho do 
golpe”, comentou. Sérgio Moro 
é o juiz responsável pela ope-
ração Lava Jato, que teve início 
em março de 2014, e ao todo 
já teve 24 fases. Durante a pas-
seata, várias pessoas acusa-
ram o juiz, através de cartazes, 
de não cumprir a lei. 

Iluska Cavalcante
Especial para A União

o deputado estadual do 
PT,  Anísio Maia, comentou 
o objetivo do protesto. “Esse 
protesto é pelo Brasil, para 
dar um basta em tanta arbi-
trariedade que vem ocorren-
do. É contra o constrangi-
mento desnecessário em que 
submeteram o ex-presidente 
Lula apenas para a manchete 
da Rede Globo”, disse. 

os manifestantes entoa-
ram palavras contra a Rede 

Globo de Televisão diversas 
vezes, uma delas foi: “o povo 
não é bobo, abaixo a Rede Glo-
bo”. Em meio a acusações de 
que a emissora apoiou a dita-
dura militar, os participantes 
tentaram impedir a equipe 
da TV Cabo Branco de gravar 
imagens. As acusações ficaram 
maiores quando os manifes-
tantes decidiram terminar o 
protesto em frente à sede da 
TV Cabo Branco. Inicialmente, 

estava prevista para acabar no 
Liceu Paraibano.

Estavam presentes re-
presentantes do Partido dos 
Trabalhadores (PT), Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB), 
Partido Socialista Brasileiro 
(PSB), Central dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB), Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-
Terra (MST), Comissão Pas-
toral da Terra (CPT) e Cen-

tral Única dos Trabalhadores 
(CUT). Ao todo aproximada-
mente 300 pessoas participa-
ram da manifestação. 

A comerciária Ivaneide 
Alves foi uma das participan-
tes e falou sobre a importân-
cia do evento para ela. “Essa 
caminhada é muito importan-
te para todo o povo brasileiro, 
porque é na rua onde a gente 
defende os nossos direitos. A 
manifestação não é apenas 

em favor do Lula é também 
para defender os projetos so-
ciais do Brasil”, disse. 

De acordo com os orga-
nizadores, essa foi a primeira 
de uma série de movimentos 
que irão ocorrer em apoio ao 
ex-presidente Lula e contra o 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. Uma mani-
festação está marcada para 
o póximo dia 17, a partir das 
14h, em frente ao Sintel.

O secretário de Estado da 
Educação, Aléssio Trindade de 
Barros, assinou, na tarde de 
ontem,  o memorando de en-
tendimento com o consulado 
dos Estados Unidos (EUA) no 
Brasil, representado pelo côn-
sul de Diplomacia Pública Matt 
Keener. Também estavam pre-
sentes a professora Mariana 
Pérez, coordenadora do pro-
grama Inglês sem Fronteiras da 
Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), e o diretor executivo 
de Desenvolvimento Estudantil 
da SEE, Tulhio Serrano.

O memorando de entendi-
mento tem por finalidade via-
bilizar a execução do plano de 
atividades do Programa Espe-
cialista na Língua Inglesa, que 
será sediado na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). O 
programa promoverá ações de 
desenvolvimento profissional 
de docentes de Língua Inglesa 
da rede Estadual de Ensino da 
Paraíba, em parceria com o pro-
jeto Efopli: Espaços para Forma-
ção do Professor de Língua In-
glesa (Extensão/UFPB).

“O ensino de inglês é uma 
prioridade bilateral entre os Es-
tados Unidos e o Brasil, porque 

dá oportunidade a mais estu-
dantes aproveitarem programas 
para estudar fora do País, por 
meio de intercâmbios interna-
cionais. Essa experiência muda 
completamente a vida de um 
jovem, então queremos dar mais 
oportunidades aos estudantes”, 
explicou o cônsul Matt Keener.

Para Mariana Pérez, da 
UFPB, “com a inclusão do Estado 
no programa estamos amplian-
do ainda mais e vamos expandir 
as ações também para o interior 
da Paraíba, atendendo mais pro-
fessores”. Ela destacou a deman-
da de professores da rede Esta-
dual em busca de oportunidade 
de desenvolvimento profissional 
com relação ao ensino de Inglês.

Tulhio Serrano, diretor exe-
cutivo de Desenvolvimento Es-
tudantil da SEE, ressaltou que 
a parceria visa ampliar a oferta 
de intercâmbio e programas na 
área de qualificação, tanto de 
professores quanto de estudan-
tes com os EUA. “Vamos am-
pliar o programa Gira Mundo 
e a ideia é que no próximo ano 
também estejamos enviando 
estudantes para os EUA, assim 
como estamos fazendo com o 
Canadá”, finalizou.

Paraíba firma parceria com consulado dos EUA
ProGraMa De DeseNVolViMeNTo ProfissioNal

Centenas de pessoas entoaram canções e palavras de ordem em defesa do ex-presidente Lula durante protesto realizado ontem; nova manifestação acontece no dia 17

foTo: Ortilo Antônio

Secretário de Educação, Aléssio Trindade, em reunião com o cônsul de Diplomacia Pública Matt Keener (esquerda)

foTo: Delmer Rodrigues
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Morre no Trauma a quinta vítima 
do acidente de trem em Várzea Nova
O acidente foi na última 
segunda-feira, (29), entre 
trem da CBTU e um ônibus 

Josivalda do Nascimento 
Medeiros, de 15 anos, mor-
reu na madrugada de ontem 
no Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena. Ela é a quinta víti-
ma fatal do violento aciden-
te que envolveu um trem da 
CBTU e um ônibus da em-
presa Santa Rita, na tarde de 
segunda-feira (29).

De acordo com boletim 
divulgado pelo Trauma, outras 
quatro vítimas da tragédia 
continuam internadas, sendo 
um homem de 54 anos com 
estado de saúde considerado 
grave e outras três que passa-
ram por procedimentos médi-
cos de emergência e seguem 
em observação da cirurgia 
geral. O quadro clínico dessas 
vítimas é considerado grave, 
mais estável.

As outras vítimas do aci-
dente que perderam a vida 
foram a doméstica Adriana 
Castro Alves, de 33 anos; a  ze-
ladora Josefa Maria de Lima, 
de 52 anos; Edilane da Silva 
Macedo Alves, professora de 
49 anos e a atendente de far-
mácia Cléia Percila do Nasci-

mento Silva, de 39 anos. Três 
das vítimas foram sepultadas 
em cemitérios de Santa Rita e 
uma no Cemitério de Bayeux.

O acidente envolvendo 
o trem e o coletivo aconteceu 
na tarde de segunda-feira, na 
passagem de nível em Várzea 
Nova, distrito de Santa Rita. 
Uma câmera instalada em um 
estabelecimento comercial re-
gistrou o momento do aciden-
te. Na delegacia de Santa Rita, 
o delegado Antônio Álvares de 
Farias indiciou por homicídio 
culposo (quando não há inten-
ção de matar), os maquinistas 
Ismael Alves Campos e o auxi-
liar Sílvio Roberto Veríssimo 
que pilotavam o trem e tam-
bém o motorista do ônibus 
João Batista.

O delegado Antônio Fa-
rias terá 30 dias para concluir 
o inquérito. Ele está ouvindo 
testemunhas, sobreviventes 
da tragédia e familiares das 
vítimas. O delegado também 
aguarda o resultado da perícia 
realizada no local do acidente 
e os procedimentos no Depar-
tamento de Criminalística.

Na Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos (CBTU) foi 
instaurada sindicância para 
apurar as causas que provoca-
ram o acidente. Os responsá-
veis pelo procedimento terão 
30 dias para apresentar rela-
tório conclusivo. 

A Polícia Militar pren-
deu, na quinta-feira (3), no 
bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa, dois suspei-
tos, um homem e uma mu-
lher, por tráfico de drogas 
e roubo.

Policiais militares do 1º 
e 5º Batalhões, após recebe-

rem informações do Núcleo 
de Inteligência sobre um 
local de venda de drogas, 
iniciaram as buscas pelos 
suspeitos. Durante a ação, fo-
ram detidos Lucas Carlos dos 
Santos Cardoso, de 18 anos, e 
Priscielly Karina da Silva, de 
19 anos.

Com o casal, foram en-
contrados um revólver cali-
bre 38, cinco munições, 1kg 
de substância semelhante ao 
crack, 250g de material com 
características de cocaína, 
uma balança de precisão e, 
ainda, pacotes de cigarros, 
que teriam sido roubados de 

uma empresa no bairro do 
Valentina. 

Os suspeitos, junta-
mente com o material apre-
endido, foram conduzidos 
para a Central de Polícia na 
capital, onde foram reco-
nhecidos por uma das víti-
mas do roubo.

Cardoso Filho   
josecardosofilho@gmail.com

PM chega a dois suspeitos de tráfico 
de drogas no bairro de Mangabeira

Disp de Manaíra autua dois por crimes

SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA

PORTE ILEGAL E TENTATIVA DE FUGA

Balança de precisão, telefone celular, um revólver e droga foram encontrados. Os pacotes de cigarro teriam sido roubados no Valentina

A Polícia Militar recupe-
rou, na quinta-feira (3), mais 
de R$ 47 mil roubados de 
um comerciante da cidade de 
Piancó. Juntamente com o di-
nheiro, foram detidos quatro 
suspeitos do roubo que por-
tavam uma pistola e munições 
de uso restrito.

Policiais militares do 3º 
Batalhão e da 6ª Companhia 
do Batalhão de Operações 
Especiais (Bope), com infor-
mações do Núcleo de Inteli-
gência, realizaram a prisão de 
Erivaldo Ferreira dos Santos, 
Matheus Oliveira, Marcelo Ca-
listenes Correia de Santana e 
Alisson Antônio Alves. Todos 
suspeitos do roubo ao estabe-
lecimento comercial.

“A ação policial foi rápida 
e culminou com a prisão dessa 
quadrilha, suspeita de vários 
roubos na região, inclusive, 
esse roubo de grande por-
te em Piancó. Aproveitamos 
para agradecer o trabalho de 
todos os policiais que se em-
penharam na operação e que 
se dedicaram à segurança da 

população do Sertão paraiba-
no”, relatou o tenente-coronel 
Francisco Campos, coman-
dante do 3º Batalhão.

Os suspeitos foram en-
caminhados para a Delegacia 
Central de Patos e foram au-
tuados pelos crimes de roubo, 
associação criminosa e porte 
ilegal de arma de fogo de uso 
restrito.

Ainda em Patos, no mes-
mo dia, uma equipe policial das 
Rondas Ostensivas com Apoio 
de Motocicletas (Rotam) do 3º 
Batalhão apreendeu dois ado-
lescentes que estavam fazendo 
roubos nas proximidades do 
Colégio Cristo Rei.

A dupla tentou roubar 
um policial militar, que estava 
de folga, e ele reagiu, contudo, 
os suspeitos ainda consegui-
ram fugir. Então, a equipe po-
licial da Rotam foi acionada e 
localizou os suspeitos que es-
tavam portando uma arma de 
fogo, um simulacro de arma 
de fogo e uma motocicleta 
roubada usada para a prática 
dos crimes.

Polícia recupera R$ 47 mil 
roubados de comerciante

A Polícia Militar de-
teve, na madrugada de 
ontem, dois suspeitos de 
roubar um carro e com ele 
realizar crimes na capital. 
Com a dupla foram apreen-
didos um revólver calibre 
22 com munições, vários 
celulares e um tablet, fruto 
dos roubos.

Após informação do 

Centro Integrado de Ope-
rações Policiais Militares 
de que um carro teria sido 
roubado no bairro da Torre 
e que os suspeitos estavam 
realizando crimes em bair-
ros da capital, as equipes 
iniciaram as diligências.

Ao se depararem com 
um carro com as mesmas 
características do roubado, 

os policiais iniciaram a per-
seguição. Durante a fuga, 
os suspeitos trafegaram na 
contramão, colidiram em 
outro veículo, mas foram 
cercados por várias viatu-
ras e terminaram atingindo 
um poste, nas imediações 
da Avenida Senador Ruy 
Carneiro. 

Jonatas Soares de Araú-

jo foi detido e um adolescen-
te de 16 anos apreendido. O 
adolescente foi conduzido 
até a Delegacia da Infância 
e Juventude, onde foi feito o 
procedimento por roubo. E 
o outro suspeito conduzido 
ao Disp de Manaíra, onde 
foi autuado em flagrante 
por roubo e porte ilegal de 
arma de fogo. 

Dois homens foram presos 
transportando 5kg de drogas 
durante uma ação de rotina da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
no final da tarde de quinta-feira 
(3), na BR-101, em Mamanguape, 
Mata Norte da Paraíba. Eram dois 
quilos de cocaína e três de crack, 
que vinham do Ceará e seriam dis-
tribuídos no Recife.

Os agentes da PRF abordaram 
um GM Celta com placas do Cea-
rá em frente à unidade operacio-

nal de Mamanguape. O carro era 
conduzido por um homem de 24 
anos de idade e tinha outro como 
passageiro. Durante as buscas por 
possíveis ilícitos, como é feito nas 
abordagens, os policiais encontra-
ram as embalagens de cocaína e 
crack debaixo do assento do ban-
co traseiro. 

A dupla declarou que apa-
nhou o entorpecente no Terminal 
Rodoviário de Fortaleza e tinha 
como destino final a capital per-

nambucana. Eles disseram tam-
bém que receberiam R$ 2 mil pelo 
transporte da droga.

Os homens, o carregamento 
da droga e o veículo utilizado 
para o transporte foram encami-
nhados para a Delegacia da Po-
lícia Civil de Mamanguape, onde 
foi registrado o flagrante. Caso 
sejam condenados, os dois sus-
peitos poderão pegar penas que 
variam de três a 15 anos de re-
clusão.

PRF apreende cocaína e crack 
Em mAmANGUAPE

A cocaína e as pedras de crack estavam prontas para consumo

FOTO: PRF

FOTO: Secom-PB
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Curtas

Campanha mobiliza 
advogados em JP

Previsão do tempo 
para a Paraíba

Com 63 casos de microcefalia e/
ou malformações sugestivos de infecção 
congênita na Paraíba, de acordo com 
dados do Ministério da Saúde divulgados 
esta semana, os mais de 20 mil 
advogados inscritos no Estado deflagram 
uma campanha de combate ao Aedes 
aegypt. Hoje, a Caixa de Assistência dos 
Advogados da Paraíba (CAA/PB) promove 
um dia de mobilização, a partir das 7h, no 
Busto de Tamandaré, em João Pessoa. 
Com o slogan “Advocacia unida contra o 
zika: ele não tem defesa”, a campanha 
objetiva alertar a sociedade sobre os 
riscos da microcefalia e a importância do 
combate ao mosquito. 

A Aesa prevê para este fim de 
semana nebulosidade variável com 
possiblidade de chuvas localizadas para 
as regiões que compõem o setor leste 
do Estado: Litoral, Brejo e Agreste.  A 
previsão ainda é válida para o Cariri-
Curimataú, Alto Sertão e Sertão. Confira 
como devem ficar as temperaturas em 
cada região do Estado: Litoral, máxima 
de 30ºC e mínima de 25ºC; Brejo máxima 
de 29ºC e mínima de 21ºC; Agreste, 
máxima de 30ºC e mínima de 21ºC; 
Sertão, máxima de 35º C e mínima de 23º 
C; Alto Sertão, máxima de 34ºC e mínima 
de 23ºC, e Cariri-Curimataú, máxima de 
34ºC e mínima de 22ºC 

Estágio na Escola 
Técnica de Saúde

Congresso de 
Marketing Político

LBV entrega kits 
pedagógicos em CG

Energia limpa é 
discutida na Sudene

Os estudantes dos cursos 
de Administração, Gestão Pública, 
Arquivologia, Ciências da Computação, 
Tecnologia em Sistemas para 
Internet e Tecnologia em Redes de 
Computadores poderão se candidatar 
para o preenchimento de quatro vagas 
ofertadas pela Escola Técnica de Saúde, 
instituição pertencente ao Centro de 
Ciências da Saúde da UFPB. O processo 
Seletivo servirá também para formação 
de cadastro de reserva. As inscrições 
vão até 11 de março, das 8h às 12h. O 
edital está disponível no site www.ets.
ufpb.br. Mais informações, pelo telefone 
(83) 3216-7400.

O Instituto Alfa, em parceria com 
a Federação dos Municípios da Paraíba 
(Famup), promove de 17 de março a 
29 de abril o 2o Congresso de ‘Direito, 
Marketing, Contabilidade e Pesquisa 
Eleitoral: Eleja-se!’. O congresso será 
distribuído em quatro etapas regionais 
com as respectivas cidades-sede: 
Mamanguape, representando o Vale do 
Mamanguape; Bananeiras, representando 
o Brejo e o Curimataú; Campina Grande, 
representando a Borborema, o Seridó e 
o Cariri; e Patos representando o Sertão. 
As inscrições são gratuitas e podem 
ser realizadas no site do evento www.
congressoelejase.com.br. 

Na próxima terça-feira (8), a 
Legião da Boa Vontade (LBV) entregará 
os kits de material pedagógico e 
uniformes da campanha “Criança Nota 
10 — Proteger a infância é acreditar 
no futuro!” a crianças e adolescentes 
do bairro Novo Horizonte em Campina 
Grande. Na ocasião, a instituição iniciará 
permanentemente as suas atividades 
na comunidade. A solenidade ocorrerá 
nos dois turnos, às 9h e 14h, no Centro 
Comunitário de Assistência Social da 
Instituição, instalado na Escola Municipal 
Professora Margarida da Mota Rocha. 
Informações: (83) 3341-1426 e www.
lbv.org/nota10.

O segundo local do mundo onde se 
tem a maior incidência de radiação solar 
fica na Paraíba, nas imediações da cidade 
de São Gonçalo, mas, atualmente, todo 
esse potencial é desperdiçado. Para discutir 
o assunto, o presidente da Comissão de 
Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente 
da Assembleia Legislativa, deputado Jeová 
Campos e um grupo de estudiosos do clima 
vão se reunir segunda-feira (7) com o 
presidente da Sudene, João Paulo, para ver 
de que forma a instituição pode contribuir 
com um projeto de aproveitamento da 
energia solar e eólica, que aproveitará o 
potencial de energia limpa da Paraíba. O 
encontro será às 9h, em Recife.

Lei proíbe uso de espaço público 
para estacionamento exclusivo

Carros lotam cada vez 
mais as ruas de João Pes-
soa e no Centro da cidade é 
difícil encontrar vaga para 
estacionar. Por outro lado, 
é fácil achar placas de esta-
cionamento exclusivo colo-
cadas por lojas comerciais. 
Conforme Lei Complementar 
63/2011, do Código de Pos-
turas, estabelecimentos co-
merciais não podem rebaixar 
calçadas e utilizar o espaço 
público para estacionamen-
tos exclusivos, com exceção 
de hospitais, farmácias e clí-
nicas médicas. A multa admi-
nistrativa pela conduta é de 
R$ 1 mil.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP), qualquer pes-
soa pode utilizar o espaço, 
sendo ilegal a prática do 
bloqueio com correntes, 
grades ou cones pelo esta-
belecimento. Segundo a Lei 
Complementar, a fiscaliza-
ção e multas deverão ser 

aplicadas pelos agentes de 
controle urbano da Secreta-
ria de Desenvolvimento Ur-
bano (Sedurb), através dos 
seus agentes de educação e 
fiscalização da cidade.

Em julho de 2015, o Pro-
con-JP iniciou a campanha 
educativa "Libera aí", ba-
seada no Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) e em 
legislação municipal. A se-
cretaria autuará os estabele-
cimentos comerciais de João 
Pessoa que utilizarem as cal-
çadas rebaixadas como esta-
cionamento privado.

“Mesmo com a campa-
nha, que é permanente, as 
reclamações continuam a 
chegar à secretaria e, dessa 
vez, o estabelecimento que 
desobedecer a legislação 
será autuado na primeira 
visita. Depois de quase oito 
meses de orientação, não 
existe a desculpa de que 
existe o desconhecimento da 
lei”, informou o secretário do 
Procon-JP, Helton Renê.

Direitos
Em entrevista, a popula-

ção mostrou conhecimento 
sobre a legislação munici-
pal, como o caso do dentis-
ta Kleber Figueiredo. Como 
cidadão e motorista, ele é 

terminantemente contra o 
fechamento de calçadas para 
estacionamentos privados. 
Existe uma lei e ele pede que 
a fiscalização seja realizada 
para inibir esse tipo de abu-
so dos proprietários dos es-
tabelecimentos.

Esse também é o caso da 
empresária Cristiane Rocha 
e do auxiliar administrativo, 
Edglay Alves. Eles são obri-
gados a circular pela cidade 
em busca de vagas, enquan-
to os comércios monopoli-
zam um espaço que deveria 
ser público. "É um absurdo! 
Além de pagar pelo estacio-
namento em espaço público, 
ainda somos intimidados pe-
los flanelinhas, que parecem 
ter algum tipo de acordo 
com os comerciantes. Espero 
que agora tenha fiscalização 
e isso diminua", lamentou a 
empresária.

Em alguns locais co-
merciais, também são en-
contradas placas informan-
do que o motorista pode 
ser sujeito a reboque, caso 
ele decida estacionar no 
espaço com aviso de esta-
cionamento exclusivo. A 
lei também considera essa 
uma atitude de privatiza-
ção e pode significar multa 
para o estabelecimento.

Janielle Ventura
Especial para A União

Saiba mais

A Lei Complementar 63/2011 dispõe sobre a proibição de privatização das vagas em frente aos estabe-
lecimentos comerciais, destinadas apenas aos clientes em atendimento, definindo multa administrativa. Ela 
está complementando a Lei Complementar nº 07/1995 – Código de Posturas do Município de João Pessoa

l Fique atento
Liberado – Helton Renê acrescenta que, a partir do momento em que um estabelecimento rebaixa a 
calçada e oferece mais espaço físico em frente ou nas laterais do prédio está liberando o estaciona-
mento para o público em geral, não apenas para os clientes. “Lembramos que existe a exceção para 
clínicas médicas, hospitais e farmácias”, disse o secretário.
Pedestres – O secretário do Procon-JP adverte que é importante não confundir as calçadas rebaixa-
das com os espaços destinados aos pedestres. “As calçadas que permeiam as vias públicas são para 
ser usadas pelo transeunte e são locais proibidos para estacionamento de veículos porque atrapalha 
o livre trânsito do pedestre, interferindo até em sua segurança. Tudo isso é previsto em legislação 
municipal específica, como o Código de Postura do Município de João Pessoa”.

Calçadas não podem 
ser rebaixadas e 
nem bloqueadas 

para circulação dos 
pedestres 

Foto: Edson Matos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

A Prefeitura de 
Alhandra iniciará na 
próxima segunda-feira 
(7) a ação “Todos contra 
o Aedes”. O objetivo é 
visitar todas as casas das 
comunidades do muni-
cípio e alertar a popula-
ção contra os riscos das 
doenças causadas pela 
picada do Aedes ae-
gypti, principal vetor da 
dengue, chikungunya 
e zika vírus, que esta-
ria relacionado aos ca-
sos de microcefalia em 
todo o Brasil. Esse tra-
balho conta com a par-
ticipação dos agentes 
de endemias e de saúde 
da cidade.

Durante as visitas, 
os profissionais da saú-
de vão fazer uma var-
redura pelos quintais 
e pontos de focos do 

mosquito nas residên-
cias e vão explicar aos 
moradores a importân-
cia de se prevenir contra 
o mosquito. Nos locais 
onde não forem encon-
trados focos do Aedes, 
os moradores ganharão 
um selo fixado na fren-
te da casa com a frase 
“Esta Casa Combate o 
Aedes aegypti”, uma 
forma de mostrar o 
exemplo para todos os 
moradores.

As casas onde fo-
rem encontrados focos 
do mosquito, os agentes 
de saúde e endemias da 
localidade farão o traba-
lho preventivo e agen-
darão uma outra visita 
para avaliar os cuidados 
que os moradores estão 
tendo contra a prolifera-
ção do mosquito.

Casas sem focos do 
mosquito terão selo

eM aLHanDRa

No próximo dia 11 vai 
acontecer uma grande mobili-
zação nacional de combate ao 
Aedes aegypti nas repartições 
públicas. A iniciativa faz parte 
dos esforços do Governo Fede-
ral previstos no Plano Nacio-
nal de Enfrentamento ao Ae-
des e à Microcefalia, lançado 
pela presidente Dilma Rous-
seff em dezembro do ano pas-
sado, que envolve, ao todo, 19 
ministérios e órgãos federais, 
com a participação dos gover-
nos estaduais e municipais.

Na Paraíba a programa-
ção para o Dia da Mobilização 
Nacional será divulgada na 
próxima terça-feira (8) pela 
Gerência Operacional da Vigi-
lância Ambiental da Paraíba. 
De acordo com o gerente Ge-
raldo Moreira, o órgão rece-
beu o comunicado do Governo 
Federal na semana passada. 
“Nós estamos elaborando toda 
a programação que será de-

senvolvida no dia 11 e estare-
mos divulgando ela na próxi-
ma terça-feira”, explicou.

O gerente adiantou que 
já vinha mantendo contato 
e realizando algumas ações 
com órgãos da esfera federal, 
a exemplo da Superintendên-
cia do Patrimônio da União 
(SPU) e a Infraero. As ações 
ocorrem de forma contínua 
também nos órgãos do Esta-
do. “A nossa ação de combate 
ao mosquito é contínua e o 
dia de mobilização nacional 
vem somar a esse trabalho de 
atuação como uma maneira 
de chamar a atenção da po-
pulação e das instituições pú-
blicas de diversos segmentos 
para se engajarem nessa luta 
que é de responsabilidade de 
todos nós”, alertou o gerente.

Veja como denunciar 
caso haja suspeita de foco 
do mosquito:

João Pessoa
Ligue para os números 

3214-5934 / 3214-5718 / 

3218-9357 e 0800-282-7959. 
O denunciante irá identificar 
o endereço, número da casa 
ou terreno e bairro onde está 
localizado. Um agente irá até 
o local para fazer a inspeção. 
Se o foco for detectado, todo o 
local será dedetizado.

Campina Grande 
Denúncias podem ser fei-

tas a partir de ligações para o 
Disk Dengue, 3322-5760, ou 
para o Dengue Zap com men-
sagens, vídeos e fotos, através 
do número 99991-0553.

Outras cidades
A parceria entre agentes 

e população deve ser feita 
para que o combate tenha re-
sultado positivo. Em caso de 
suspeitas de foco, ligue para 
a vigilância ambiental da sua 
cidade e denuncie.

Site
A PM lançou no site 

www.pm.pb.gov.br, um es-
paço para que as pessoas 

possam indicar os locais em 
que há focos do Aedes ae-
gypti. Para isso, basta aces-
sar o site e seguir os passos 
indicados. Com a utilização 
dos drones, a PM fará uma 
verificação no local e, caso 
confirme a existência dos 
focos, encaminhará a infor-
mação para a Secretaria de 
Estado da Saúde.

Aplicativo
Ao acessar a Play Sto-

re, é só digitar na busca o 
nome “Aedes na Mira” e fa-
zer o download. Quando o 
aplicativo for aberto, podem 
ser observadas as opções de-
núncia, cuidados, gestantes 
e serviços de referência. Na 
opção denúncia, aparece o 
comando “capturar imagem”, 
com a foto devem ser envia-
das informações sobre o local 
do possível foco em qualquer 
lugar do Estado. Aquele que 
enviar a denúncia receberá 
notícias sobre sua demanda. 
(Leia mais na página 8) 

Ações são realizadas nas repartições
MoBiLiZaÇÃo ContRa o aeDeS aeGYPti

Falta fiscalização na capital 
para coibir rebaixamento de 
calçadas e uso de correntes
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Projeto Parque Paraíba leva mais 
qualidade de vida para o Bessa
Objetivo principal é urbanizar 
as áreas marginais nos dois 
canais existentes no bairro

O Projeto Parque Paraí-
ba foi apresentado ontem, 
aos moradores do Bessa, no 
auditório da Escola Cidade 
Viva, pelo Governo do Esta-
do, através do secretário de 
Infraestrutura, Recursos Hí-
dricos, Meio Ambiente, Ciên-
cia e Tecnologia. Moradores 
e líderes comunitários esti-
veram presentes ao evento, 
prestigiando o lançamento. 
O objetivo é urbanizar as 
áreas marginais nos dois ca-
nais do bairro, com ciclovias, 
pista de cooper, academia de 
ginástica, áreas de vivência, 
bicicletário, estacionamento, 
playground, quadras esporti-
vas, entre outros benefícios. 

A previsão é que a lici-
tação da obra aconteça em 
dois meses. De acordo com o 
secretário de Infraestrutura, 
Recursos Hídricos, Meio Am-
biente, Ciência e Tecnologia, 
João Azevedo, a intervenção 
feita pelo Governo do Estado 
irá levar mais qualidade de 
vida aos moradores. Ele fri-
sou que colocará na área uma 
estrutura de saúde, lazer, en-
tretenimento, encontros das 
famílias e amigos para se en-
volverem com o verde e as be-

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Sine-PB oferta 160 
vagas de emprego

O Sistema Nacional de 
Empregos da Paraíba (Sine-PB) 
disponibilizou ontem uma lista 
contendo 160 vagas de empre-
go ofertados em João Pessoa, 
Bayeux, Santa Rita e Campina 
Grande.

As categorias que mais 
oferecem vagas na capital são: 
vendedor pracista (3), auxiliar de 
mecânico refrigeração (2), chur-
rasqueiro (2), motofretista (2) 
e cozinheiro geral (2). Campina 
Grande oferece o maior número 
de oportunidade de emprego para 
auxiliar de limpeza (5) e vendedor 
pracista (12).

No município de Santa Rita, o 
maior número de vagas disponíveis 
é para operador de máquinas têxtil 
(80) e auxiliar de linha de produção 
(20). Já em Bayeux, o maior núme-
ro de contratação será de técnico 
de controle de qualidade (3).

Inscrições
Os interessados devem 

procurar a sede do Sine-PB, locali-
zada na Avenida Duque de Caxias, 
305, no Centro de João Pessoa 
(próximo ao Shopping Terceirão), 
portando RG e CPF. Mais informa-
ções podem ser obtidas também 
pelos telefones (83) 3218-6619, 
3218-6618 ou 3218-6624 (em 
João Pessoa) e (83) 3310-9412 
(em Campina Grande).

Seleção brasileira de 
futebol americano

A Seleção Brasileira de fu-
tebol americano realiza neste final 
de semana, das 8 às 17h, na Vila 
Olímpica Parahyba, no Bairro dos 
Estados, o primeiro de uma série de 
treinos que irão acontecer em to-
das as regiões do País. O objetivo é 
iniciar a preparação para o Mundial, 
marcado para 2019, em local ainda 
não definido. 

A Paraíba é destaque no 
esporte com várias conquistas re-
gionais pela equipe do João Pessoa 
Espectros, atual campeã nacional. 
“Receber a visita de outro esporte 
nacional é de grande valia para os 
paraibanos. A Vila Olímpica é um 
patrimônio do povo e no fim deste 
mês completará um ano da sua 
reinauguração, onde foi ampliada 
e totalmente reestruturada”, co-
mentou o secretário da Juventude, 
Esporte e Lazer, Tibério Limeira.

Pistola apreendida e 
veículo recuperado

A Polícia Militar apreendeu, 
ontem, no bairro São José, na ca-
pital, uma pistola e recuperou um 
carro roubado, após realizar um 
cerco nas proximidades da comu-
nidade.

Os policiais receberam infor-
mações sobre um veículo com regis-
tro de roubo que estaria próximo a 
uma agência bancária e cujos ocu-
pantes possivelmente estariam ar-
mados. Várias viaturas realizaram 
um cerco policial para localizá-lo. 
Durante a perseguição, os suspei-
tos fugiram em direção à mata que 
fica próxima ao bairro São José.

Os policiais encontraram 
o veículo abandonado no bairro, 
e dentro dele uma pistola calibre 
9mm com munições. Nas proximi-
dades do veículo também foi acha-
do um fardamento da Polícia Militar.  
O veículo e os demais materiais 
foram encaminhados para a Central 
de Polícia da capital.

A Paraíba receberá, nas 
próximas semanas, 62,5 mil 
unidades da Caderneta da Ges-
tante, documento recém lan-
çado pelo Ministério da Saúde 
com o objetivo de qualificar o 
acompanhamento pré-natal no 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
A caderneta é dirigida aos pro-
fissionais de saúde e mulheres 
gestantes, e inclui um cartão de 
registro das consultas clínicas 
e odontológicas, os resultados 
dos exames e vacinas, entre ou-
tras informações. Nesta edição, 
a caderneta traz, entre outras 
novidades, informações sobre 
prevenção e proteção contra o 
mosquito Aedes aegypti, que 
transmite a dengue, o chikun-
gunya e o vírus Zika. 

A Caderneta da Gestan-

te contempla as diretrizes de 
boas práticas na assistência ao 
pré-natal, parto e nascimento 
e as propostas da Estratégia 
Rede Cegonha, devidamente 
alinhadas à Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher. Trata-se de um instru-
mento interativo, que contém 
espaços para a gestante e seu/
parceiro/a fazerem anotações e 
registrarem impressões sobre 
o momento que estão vivendo, 
além de ajudar a esclarecer as 
dúvidas mais frequentes.

Na nova caderneta, os pro-
fissionais de saúde poderão re-
gistrar todos os dados das con-
sultas e informações clínicas da 
gestante, e será disponibilizada 
em todos os serviços de saúde 
que realizam pré-natal pelo 

SUS no Brasil. Para as gestan-
tes e seus familiares, trata-se 
de um documento muito útil, 
uma vez que traz orientações 
sobre como será o acompanha-
mento pré-natal, informações 
importantes sobre os cuidados 
na gestação, sinais de trabalho 
de parto, fisiologia do parto 
humanizado e cuidados com o 
puerpério (período de 42 dias 
após o parto) e amamentação.

A caderneta favorece a 
qualificação da atenção pré-
natal à medida que os proce-
dimentos e condutas clínicas 
são realizados e avaliados, sis-
temática e periodicamente, em 
todas as consultas, junto com 
possíveis diagnósticos, que são 
devidamente registrados no 
documento. 

Paraíba receberá caderneta 
que vai orientar as gestantes

contra o aedeS aegyPti

Em comemoração 
ao dia da mulher, o 
Hemocentro da Paraí-
ba inicia nesta terça-
feira (8), a Campanha 
de Doação Feminina, 
que se estende até o 
final do mês. Na aber-
tura da campanha, as 
doadoras serão recep-
cionadas com música e 
atividades recreativas, 
além de ginástica labo-
ral, sorteio de brindes e 
lanche especial.

Com o slogan “‘Doe 
sua bolsa mais bonita”, 
a Campanha de Doa-
ção Feminina tem por 
objetivo estimular as 
mulheres a se tornarem 
doadoras, contribuindo 
assim para o aumento 
do estoque de sangue 
e do número de volun-
tárias. “Aproveitando 
que a mulher é a gran-
de homenageada pelo 
seu dia, estamos lan-
çando a campanha de 
doação feminina, esti-
mulando as mulheres a 
doar sangue e quebrar 
tabus e preconceitos”, 
disse a diretora-geral 
do Hemocentro, San-
dra Sobreira.

abaixo da meta 
De acordo com a 

chefe do Núcleo de Ações 
Estratégicas do Hemo-
centro, Divane Cabral, 
a doação feminina che-
ga a 27% das doações, 
mas ainda está abaixo 
da meta proposta pelo 
Ministério da Saúde a 
todos os Hemocentros, 

que é de 30%.
A diretora lembrou 

que a falta de informa-
ção compromete a doa-
ção feminina. “Muitas 
pessoas pensam que as 
mulheres não podem 
fazer doação, mas a 
única diferença em re-
lação aos homens é que 
elas precisam de um in-
tervalo maior de tempo 
entre as doações. En-
quanto o homem preci-
sa de, no mínimo, dois 
meses, a mulher precisa 
de três. Elas só não po-
dem doar se estiverem 
gestantes ou amamen-
tando”, explicou.

coletas externas
Outra ação que 

será realizada durante 
todo este mês são as 
coletas externas. No dia 
8, em comemoração ao 
Dia da Mulher, o Hemo-
centro realizará a ação 
de coleta na Reitoria 
da UFPB. Na quarta-fei-
ra (9), as coletas exter-
nas serão realizadas no 
município de Jacaraú, 
e no sábado (12), na 
Primeira Igreja Batista. 
Na quarta-feira (16), a 
unidade móvel estará 
no Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT), e no 
sábado (19) na Igreja 
Cidade Viva, no Bessa. 
A programação de co-
letas externas será fi-
nalizada na quarta-fei-
ra (30) no Unipê. Todas 
as coletas terão início 
às 8 horas, e término 
às 16 horas.

Hemocentro realiza 
campanha de doação

dia da Mulher

Com o objetivo de re-
forçar as ações de combate 
ao mosquito Aedes aegyp-
ti – transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus – o 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), com apoio do 
Exército Brasileiro, segue 
com as ações educativas nas 
escolas de todo o Estado. Na 
manhã de ontem, foi a vez do 
Centro Educacional Pequeno 
Gigante, no bairro Portal do 
Sol, em João Pessoa, receber a 
visita dos oficiais do Exército e 
agentes de saúde.

O objetivo da ação foi 
conscientizar crianças e ado-
lescentes sobre a importância 
de prevenir a proliferação do 
mosquito Aedes aegypti. Nes-
ta escola particular de Edu-

cação Infantil e Fundamental, 
os profissionais do Exército e 
da Saúde tiveram contato com 
crianças com até 10 anos de 
idade. Por meio das palestras 
e folhetos informativos, elas 
aprenderam como evitar os 
focos dos mosquitos e serão 
multiplicadoras em suas casas.

De acordo com a diretora 
do Centro Educacional Peque-
no Gigante, Djany Fernandes, 
as crianças já vinham rece-
bendo instruções para evitar 
a ação do mosquito. “Propuse-
mos a elaboração de trabalhos 
em sala de aula, com o uso de 
materiais recicláveis, além 
de cartazes com desenhos e 
textos sobre as maneiras de 
evitar o acúmulo de água. 
Mostramos pra eles as doen-
ças que o Aedes causa e seus 

sintomas. O combate ao mos-
quito começa na educação”, 
disse ela.

Djany, que já teve dengue 
seis vezes, comentou que o 
bairro possui muitos terrenos 
baldios e áreas propensas ao 
acúmulo de água parada. “A 
população precisa se cons-
cientizar e não jogar lixo nas 
ruas. Observamos muitas gar-
rafas plásticas, copos e baldes 
cheios de água. Inclusive, faço 
o alerta para que todos cola-
borem. A luta contra o mos-
quito é de todos nós”, pontuou 
a diretora.

Kauã Lopes tem oito anos 
de idade e é estudante do 4º 
ano no Centro Educacional 
Pequeno Gigante. Mesmo tão 
pequeno, já sabe como evitar 
os focos do Aedes aegypti. 

Ações reforçadas nas escolas

lezas naturais que serão man-
tidos, dando mais dignidade 
aos moradores. 

“Iremos mudar a cara 
colocando em prática uma in-
fraestrutura moderna aos mo-
radores do Bessa e adjacências 
para que possam usufruir de 
todas as opções que terão à 
disposição. É o trabalho de um 
governo preocupado em dar 

uma vida melhor aos parai-
banos”, avaliou. O secretário 
destacou que outro local que 
passa por obras de revitaliza-
ção é o Parque de Bodocongó, 
em Campina Grande. “As obras 
que estão sendo realizadas em 
Bodocongó trarão benefícios 
idênticos do Bessa. Temos de 
lembrar que são locais de con-
vivência e integração entre as 

pessoas. Temos o dever de dar 
condições para que esse pro-
cesso aconteça”, pontuou João. 
Há 15 dias, o governador Ri-
cardo Coutinho fez uma visita 
técnica ao Parque de Bodocon-
gó. Ele vistoriou as obras que 
estão sendo executadas e des-
tacou a importância do equi-
pamento para os campinen-
ses. “O Parque de Bodocongó 

é uma obra que trará uma 
mudança significativa no co-
tidiano dos cidadãos da Serra 
da Borborema. Ele se tornará 
essencial para a cidade, sen-
do um espaço de integração, 
lazer e um atrativo para o tu-
rismo. Estamos restaurando 
esta área e queremos entregar 
esta obra aos campinenses 
ainda este ano”, ressaltou.

Foto: Ortilo Antônio

O secretário João Azevedo fez a explanação do projeto, cuja previsão de licitação da obra deverá acontecer no prazo de dois meses
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Lula é levado a depor na PF
O ex-presidente está
sendo investigado sobre
a ocultação de bens

Da Agência Brasil

A Polícia Federal defla-
grou na manhã de ontem a 
24ª fase da Operação Lava 
Jato, chamada de  Aletheia. 
O objetivo é dar “continui-
dade às investigações de 
crimes de corrupção e lava-
gem de dinheiro, entre ou-
tros praticados por diversas 
pessoas no contexto do es-
quema criminoso revelado 
e relacionado à Petrobras”, 
segundo a nota da PF.

A PF informou  que cer-
ca de 200 policiais federais e 
30 auditores da Receita Fe-
deral cumpriram 44 ordens 
judiciais, sendo 33 manda-
dos de busca e apreensão e 
11 mandados de condução 
coercitiva, quando a pessoa é 
levada para a delegacia para 
prestar depoimento e depois 
é liberada. As medidas foram  
cumpridas nos estados de 
São Paulo, do Rio de Janeiro 
e da Bahia. A operação  tam-
bém inclui buscas em Gua-
rujá, Diadema, Santo André, 
Manduri e Atibaia.

Segundo a PF, a casa do 

ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, em São Ber-
nardo do Campo, em São 
Paulo, e o Instituto Lula fo-
ram alvos da operação, que 
recebeu o nome de Aletheia  
em referência a uma expres-
são grega que significa bus-
ca da verdade.

Além da condução coerci-
tiva do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva para prestar 
depoimento à Polícia Federal, 
o juiz federal Sérgio Moro au-
torizou a realização de busca 
e apreensão nas casas e em-
presas dos três filhos do ex-
-presidente, Fábio Luís Lula da 
Silva, Sandro Luís Lula da Silva 
e Marcos Cláudio Lula da Silva 
e de Clara Ant, assessora par-
ticular, Paulo Okamotto, presi-
dente do Instituto Lula, e José 
de Filippi Júnior, ex-tesourei-
ro da campanha eleitoral do 
ex-presidente.

Os empresários Fernan-
do Bittar e Jonas Suassuna, 
donos de um sítio localizado 
em Atibaia (SP), frequentado 
pela família de Lula, também 
foram alvo de buscas.

Bens
Para justificar as ações, 

o juiz disse que é preciso in-
vestigar a fundo a “aparente 
ocultação e dissimulação de 

24ª FASE DA LAJA JATO

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva disse 
ontem, em entrevista cole-
tiva no diretório nacional 
do PT, em São Paulo, que a 
democracia precisa de “ins-
tituições fortes”. “É impor-
tante que os procuradores 
saibam que uma instituição 
forte tem que ter profissio-
nais responsáveis.” O ex-
-presidente lamentou o fato 
de ter sido levado, na manhã 
de ontem, à Polícia Federal 
de forma coercitiva para dar 

depoimento nas investiga-
ções da Operação Lava Jato. 
Lula depôs por cerca de três 
horas no escritório da Polí-
cia Federal no Aeroporto de 
Congonhas, zona Sul paulis-
tana. Depois do depoimento, 
o ex-presidente foi para a 
sede do diretório do PT em 
São Paulo.

“Eu me senti prisionei-
ro hoje de manhã. Já passei 
muitas coisas na minha vida, 
mas acho que o País não pode 
continuar assim, amedronta-

do. Antes de os advogados 
saberem que seu cliente vai 
ser chamado, a imprensa re-
cebe. Dentro da Constituinte, 
eu briguei para ter um MP 
[Ministério Público] forte. Eu 
vou indicar sempre o primei-
ro da lista, mas é importante 
que os procuradores saibam 
que uma instituição forte 
precisa de pessoas muito 
responsáveis”, disse.

O ex-presidente tam-
bém destacou a autonomia 
da Presidência da República. 

“Queria aproveitar para di-
zer que se tem alguém que 
precise de autonomia é a 
presidente da República [Dil-
ma Rousseff]. Estão cercean-
do o direito dessa mulher de 
governar esse País”, falou.

Lula foi levado de sua 
casa, em São Bernardo do 
Campo, na região do Grande 
ABC, sob um mandado de con-
dução coercitiva, para o aero-
porto. De acordo com o depu-
tado Paulo Teixeira (PT-SP), 
foram abordados diversos 

assuntos durante o depoimen-
to, como as palestras que o 
ex-presidente concedeu após 
deixar o Palácio do Planalto e 
a ligação com um sítio em Ati-
baia, no interior paulista.

Além da condução coer-
citiva, foram expedidos man-
dados de busca em diversos 
endereços do ex-presidente, 
como parte da 24ª fase da 
Operação Lava Jato. Segundo 
o procurador da República, 
Carlos Fernando Lima, há 
indícios de que Lula recebeu 

pagamentos, seja em dinhei-
ro, presentes ou benfeitorias 
em imóveis das maiores em-
preiteiras investigadas na 
operação policial.

De acordo com o pro-
curador, foram cerca de 
R$ 20 milhões em doações 
para o Instituto Lula e cer-
ca de R$ 10 milhões em 
palestras de empresas que 
também financiaram ben-
feitorias do sítio em Ati-
baia e de um apartamento 
tríplex no Guarujá.

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva depôs on-
tem por cerca de 3 horas no 
escritório da Polícia Federal 
no Aeroporto de Congonhas, 
zona Sul paulistana. Segundo 
o deputado federal Paulo Tei-
xeira (PT-SP), as declarações 
foram prestadas para dois 
procuradores na presença 
de três advogados, entre eles 
Roberto Teixeira e Cristiano 
zanin Martins.

De acordo com o deputa-
do, foram abordados diversos 
assuntos, como as palestras 
que o ex-presidente concedeu 
após deixar o Palácio do Pla-
nalto e a ligação com um sítio 
em Atibaia, interior paulista. 
Também foram alvo de ques-
tionamentos, segundo Tei-
xeira, a relação de Lula com o 
apartamento tríplex no Gua-
rujá, no Litoral de São Paulo, 
e os bens que Lula recebeu 
nos dois mandatos na presi-
dência do País, que devem ser 
mantidos por ele como acer-
vo histórico. “[O depoimento] 
foi tranquilo em relação ao 
fato de que ele não deve nada, 
não tem nenhum problema 
de ordem jurídica”, destacou 
o parlamentar.

Lula, no entanto, protes-
tou contra a forma com que 

foi levado para dar esclareci-
mentos. O ex-presidente foi 
trazido de sua casa, em São 
Bernardo do Campo, na região 
do Grande ABC, sob um man-
dado de condução coercitiva. 
“Ele registrou que já atendeu 
a inúmeras intimações da Po-
lícia Federal e do Ministério 
Público, que passam de dez, e, 
portanto, não precisava dessa 
violência”, contou Teixeira.

“Essa operação hoje não 
tinha sentido jurídico. Bastas-
se um ofício, que ele compa-
receria. Ele já compareceu na 
Polícia Federal, no Ministério 
Público Federal, inúmeras ve-
zes”, acrescentou o deputado 
em crítica à operação de hoje.

Em frente ao local onde 
Lula prestava depoimento, 
houve confusão após a chega-
da de um grupo de militantes 
do PT e da Central de Movi-
mentos Populares que troca-
ram agressões e ofensas com 
os manifestantes que critica-
vam o ex-presidente. Também 
houve tumulto no saguão do 
aeroporto. Além de xingamen-
tos e agressões verbais, hou-
ve empurrões e bandeiradas. 
Ninguém ficou ferido. Depois 
da confusão, a Polícia Militar 
passou a tentar evitar o en-
contro dos grupos contrários.

O ex-presidente Lula depôs por cerca de 3 horas no escritório da Polícia Federal no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo

patrimônio”, pelo ex-presi-
dente, por meio de reformas 
e aquisições de bens relacio-
nados a uma cota comprada 
por Lula de um apartamento 

no Guarujá (SP), que não é de 
propriedade de Lula, e no sí-
tio frequentado por sua famí-
lia em Atibaia (SP).

“Apesar de o MPF ter reu-

nido um acervo considerável 
de provas, especialmente em 
relação ao apartamento e ao 
sítio, a complexidade dos fa-
tos, encobertos por aparen-

tes falsidades e pela utiliza-
ção de pessoas interpostas, 
autoriza o aprofundamento 
das investigações”, justificou 
o magistrado.

FOTO: Rovena Rosa/Agência Brasil

Ex-presidente critica ação e diz que se sentiu prisioneiro

Imóveis foram questionados

O procurador da República, 
Carlos Fernando Lima, que integra 
a equipe de investigação da Ope-
ração Lava Jato, disse ontem que 
há indícios de que o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o 
pagamento de vantagens, seja em 
dinheiro, presentes ou benfeitorias 
em imóveis das maiores empreitei-
ras investigadas na operação poli-
cial. A Polícia Federal deflagrou na 
manhã dessa sexta-feira a 24ª fase 
da Lava Jato, com mandado de con-
dução coercitiva para o ex-presiden-
te Lula, que foi ouvido por agentes 
da PF no Aeroporto de Congonhas, 
em São Paulo. 

“As investigações são exata-
mente no sentido de comprovar 
ou não a participação do ex-pre-
sidente nas decisões de beneficia-
mento de partidos da base aliada. 
As investigações já vêm acumu-
lando evidências que o principal 
beneficiário era o governo do PT, 
fica claro que os benefícios políti-
cos colhidos foi de Lula e da atual 
presidente [Dilma Rousseff]”, disse 
o procurador em entrevista à im-
prensa na Superintendência da Po-
lícia Federal, em Curitiba.

Segundo o procurador, Lula re-
cebeu cerca de R$ 20 milhões em 
doações para o Instituto Lula e cer-

ca de R$ 10 milhões em palestras de 
empresas que também financiaram 
benfeitorias de um sítio em Atibaia 
e de um tríplex no Guarujá. “Doa-
ções podem ser realizadas por di-
versos motivos, mas precisamos ver 
se isso tem motivação com as obras 
fraudulentas feitas pela Petrobras”, 
disse Lima.

As empresas Camargo Corrêa, 
Odebrecht, UTC, OAS, Queiroz Gal-
vão e Andrade Gutierrez, segundo 
o procurador, pagaram 60% de 
todas as doações para o Instituto 
Lula e 47% dos valores das palestras 
para Lula entre 2011 e 2014.

“Não existe motivação plausí-
vel para o pagamento dessas van-
tagens”, disse o procurador. “As 
vantagens não precisam ser em 
dinheiro, não precisam ser ligadas 
ao ato. Mesmo após o exercício 
da presidência ainda podem estar 
sendo pagas vantagens ao ex-pre-
sidente Lula”.

De acordo com o procurador, a 
Polícia Federal (PF) investiga se Lula 
era quem liderava esquema de des-
vio de dinheiro da Petrobras para 
financiamento político e enrique-
cimento pessoal. Nas fases anterio-
res da investigação, o ex-ministro 
da Casa Civil José Dirceu e o ex-te-
soureiro do PT João Vaccari, presos 

na Lava Jato, eram apontados pela 
polícia como os principais líderes do 
esquema de fraudes.

O Ministério Público e a Polícia 
Federal investigam ainda o paga-
mento de serviços, pelo Instituto 
Lula, que tem benefícios fiscais, à 
empresa G4, pertencente ao filho 
de Lula. De acordo com Lima, o ins-
tituto repassou mais de R$ 1 milhão 
para empresa por supostos serviços 
prestados. A polícia investiga se es-
ses serviços foram realizados.

Mandado de condução coercitiva
O delegado Igor de Paula, da 

Polícia Federal, esclareceu que o 
pedido de condução coercitiva 
para Lula, feito pelo juiz federal 
Sérgio Moro, foi em função da se-
gurança do ex-presidente e de seus 
familiares, já que se detectou uma 
mobilização de pessoas na tentati-
va de prejudicar a tomada do de-
poimento ontem. Lula foi ouvido 
por cerca de 3 horas, no escritório 
da Polícia Federal no Aeroporto de 
Congonhas. Segundo o delegado, 
é investigado ainda o vazamento 
de informações da quebra do sigi-
lo bancário e fiscal de Lula. Igor de 
Paula disse que não há pedido de 
prisão para Lula e para ex-primeira 
dama Marisa Letícia.

MPF aponta para indícios de recebimento de vantagens



NACIONAL

Para Instituto Lula, ação da PF foi 
violenta e agrediu Estado de Direito

Para o Instituto Lula, a 
ação da Polícia Federal de-
flagrada ontem foi uma ação 
“violenta”, com o objetivo de 
provocar “constrangimento 
público” ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Além de 
mandados de busca em di-
versos endereços do ex-pre-
sidente, a Operação Aletheia 
cumpriu mandado de condu-
ção coercitiva para Lula, que 
prestou depoimento, a partir 
das 8h da manhã de ontem, no 
Aeroporto de Congonhas, em 
São Paulo.

“A violência praticada hoje 
[ontem] contra o ex-presidente 
Lula e sua família, contra o Ins-
tituto Lula, a ex-deputada Clara 
Ant e outros cidadãos ligados 
ao ex-presidente, é uma agres-
são ao Estado de Direito que 
atinge toda sociedade brasilei-
ra. A ação da chamada Força 
Tarefa da Lava Jato é arbitrá-
ria, ilegal, e injustificável, além 
de constituir grave afronta ao 
Supremo Tribunal Federal”, 
diz trecho da extensa nota. “É 
uma violência contra a cidada-
nia e contra o povo brasileiro, 
que reconhece em Lula o líder 
que uniu o Brasil e promoveu a 
maior ascensão social de nossa 
história”, diz a nota do institu-
to (Leia a íntegra na coluna ao 
lado).

Para o instituto, as ações 
de ontem foram precipitadas 
e a Operação Lava Jato “co-
meteu uma grave afronta” ao 
Supremo Tribunal Federal, já 
que agiu antes que as limina-
res pedidas pelo ex-presiden-
te fossem julgadas pelo órgão. 
Na terça-feira (1), advogados 
do ex-presidente protoco-
laram no STF uma manifes-
tação sobre as informações 
espontaneamente prestadas 
na Operação Lava Jato. Os ad-
vogados do ex-presidente Lula 
pediram à ministra Rosa We-
ber que apreciasse o pedido de 
liminar, que tem por objetivo 
suspender os procedimentos 
investigatórios sobre o apar-
tamento triplex no Guarujá e o 
sítio em Atibaia, até que o STF 
defina quem terá competência 
para julgar Lula: se o Ministério 
Público Federal ou o Ministério 
Público Estadual de São Paulo.

A defesa do ex-presidente 
Lula peticionou ao STF para 
que decida o conflito de atribui-
ções entre o Ministério Público 
de São Paulo e o Ministério 
Público Federal (Força Tare-
fa), para apontar a quem cabe 
investigar os fatos, que são os 
mesmos. Solicitou também 
medida liminar suspendendo 
os procedimentos paralelos até 
que se decida a competência 
conforme a lei. Ao precipitar-se 
em ações invasivas e coerciti-
vas na manhã de ontem, antes 
de uma decisão sobre estes pe-
didos, a chamada Força Tarefa 
cometeu grave afronta à mais 
alta Corte do País, afronta que 
se estende a todas as institui-
ções republicanas.

As ações da Operação 
Lava Jato foram cumpridas on-
tem nos Estados de São Paulo, 
do Rio de Janeiro e da Bahia. O 
nome Aletheia vem do grego e 
significa a busca pela verdade. 
A operação incluiu buscas em 
Guarujá, Diadema, Santo An-
dré, Manduri e Atibaia. A casa 
do ex-presidente Lula em São 
Bernardo do Campo, em São 
Paulo, e o Instituto Lula tam-
bém foram alvos da operação.

Depoimento do ex-
presidente foi às 8h, no 
Aeroporto de Congonhas
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Geral

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

Violência contra Lula 
afronta o País

A violência praticada hoje (4/3) contra o ex-
presidente Lula e sua família, contra o Instituto Lula, a 
ex-deputada Clara Ant e outros cidadãos ligados ao ex-
presidente, é uma agressão ao Estado de Direito que atinge 
toda sociedade brasileira. A ação da chamada Força Tarefa 
da Lava Jato é arbitrária, ilegal, e injustificável, além de 
constituir grave afronta ao Supremo Tribunal Federal.

1) Nada justifica um mandado de condução coercitiva 
contra um ex-presidente que colabora com a Justiça, 
espontaneamente ou sempre que convidado. Nos últimos 
meses, Lula prestou informações e depoimentos em quatro 
inquéritos, inclusive no âmbito da Operação Lava Jato. 
Dezenas de testemunhas foram ouvidas sobre estes fatos 
alegados pela Força Tarefa, em depoimentos previamente 
marcados. Por que o ex-presidente Lula foi submetido ao 
constrangimento da condução coercitiva?

2) Nada justifica a quebra do sigilo bancário e fiscal 
do Instituto Lula e da empresa LILS Palestras. A Lava 
Jato já recebeu da Receita Federal, oficialmente, todas as 
informações referentes a estas contas, que foram objeto 
de minuciosa autuação fiscal no ano passado.

3) Nada justifica a quebra do sigilo bancário e fiscal 
do ex-presidente Lula, pois este sigilo já foi quebrado, 
compartilhado com o Ministério Público Federal e vazado 
ilegalmente para a imprensa, este sim um crime que não 
mereceu a devida atenção do Ministério Público.

4) Nada justifica a invasão do Instituto Lula e da 
empresa LILS, a pretexto de obter informações sobre 
palestras do ex-presidente Lula, contratadas por 40 
empresas do Brasil e de outros países, entre as quais a 
INFOGLOBO, que edita as publicações da Família Marinho 
(http://www.institutolula.org/as-palestras-de-lula-a-
violacao-de-sigilo-bancario-do-ex-presidente-foi-um-
ato-criminoso). Todas as informações referentes a estas 
palestras foram prestadas à Procuradoria da República 
do Distrito Federal e compartilhadas com a Lava Jato.
Também neste caso, o Ministério Público nada fez em 
relação ao vazamento ilegal de informações sigilosas para 
a imprensa.

5) Nada justifica levar o ex-presidente Lula a depor 
sobre um apartamento no Guarujá que não é nem nunca 
foi dele e sobre um sítio de amigos em Atibaia, onde ele 
passa seus dias de descanso. Além de esclarecer a situação 
do apartamento em nota pública – na qual chegou a expor 
sua declaração de bens – e em informações prestadas por 
escrito ao Ministério Público de São Paulo, o ex-presidente 
prestou esclarecimentos sobre o sítio de Atibaia em ação 
perante o Supremo Tribunal Federal, que também é de 
conhecimento público.

6) A defesa do ex-presidente Lula peticionou ao 
STF para que decida o conflito de atribuições entre 
o Ministério Público de São Paulo e o Ministério 
Público Federal (Força Tarefa), para apontar a quem 
cabe investigar os fatos, que são os mesmos. Solicitou 
também medida liminar suspendendo os procedimentos 
paralelos até que se decida a competência conforme 
a lei. Ao precipitar-se em ações invasivas e coercitivas 
nesta manhã, antes de uma decisão sobre estes pedidos, 
a chamada Força Tarefa cometeu grave afronta à mais 
alta Corte do País, afronta que se estende a todas as 
instituições republicanas.

7) O único resultado da violência desencadeada 
hoje pela Força Tarefa é submeter o ex-presidente a 
um constrangimento público. Não é a credibilidade de 
Lula, mas da Operação Lava Jato que fica comprometida, 
quando seus dirigentes voltam-se para um alvo político 
sob os mais frágeis pretextos.

O Instituto Lula reafirma que Lula jamais ocultou 
patrimônio ou recebeu vantagem indevida, antes, durante 
ou depois de governar o País. Jamais se envolveu direta 
ou indiretamente em qualquer ilegalidade, sejam as 
investigadas no âmbito da Lava Jato, sejam quaisquer 
outras.

A violência praticada nesta manhã – injusta, 
injustificável, arbitrária e ilegal – será repudiada por todos 
os democratas, por todos os que têm fé nas Instituições e 
do Estado de Direito, no Brasil e ao redor do mundo, pois 
Lula é uma personalidade internacional que dignifica o 
País, símbolo da paz, do combate à fome e da inclusão 
social.

É uma violência contra a cidadania e contra o povo 
brasileiro, que reconhece em Lula o líder que uniu o 
Brasil e promoveu a maior ascensão social de nossa 
história.

opiniao.auniao@gmail.com

Lula
Instituto 

Rui Falcão conclamou a militância petista a fazer “mobilização e vigilância” em apoio ao ex-presidente

A 24ª etapa da Operação Lava Jato, 
que resultou na condução coercitiva para 
depoimento do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, na manhã de ontem, fez 
com que o Congresso tivesse uma sexta-
feira atípica, com vários parlamentares na 
Câmara e no Senado se revezando para se 
manifestar contra e em defesa de Lula e 
do governo da presidente Dilma Rousseff.

Deputados e senadores do PT foram  
para São Paulo, para uma reunião ontem 
no Diretório Nacional comandada pelo 
presidente da legenda, Rui Falcão. A 
ideia foi avaliar o cenário político diante 
da repercussão da suposta delação pre-
miada do senador Delcídio do Amaral (PT
-MS) e para prestar solidariedade ao ex-pre-
sidente Lula, alvo da 24ª etapa da Operação 
Lava Jato. Uma das maiores preocupações 
no partido, neste momento, seria mobilizar 
a militância do PT em defesa do ex-presi-
dente e da presidente Dilma Rousseff.

Para o líder do PT na Câmara, depu-
tado Afonso Florence (PT-BA) a condu-
ção de Lula ontem para prestar depoi-
mento confirma que a Lava Jato é uma 
operação política e ilegal. “Ilegal porque 
o ex-presidente Lula prestou depoimen-
to sucessivas vezes e não há nenhuma 
pista e nem prova contra ele”.

O petista avalia que existe uma ação 
politicamente coordenada com a oposi-
ção porque a tese do impeachment da 
presidente Dilma Rousseff teria perdido 
força. “Estaremos em vigília em todos os 
Estados durante o dia e tomaremos um 

conjunto de incitivas para defender a de-
mocracia e o presidente Lula”, adiantou.

A oposição também tinha reuniões 
programadas para decidir como iria rea-
gir às supostas denúncias de Delcidio 
e a nova etapa da Operação Lava Jato. 
O líder do DEM na Câmara, deputado 
Pauderney Avelino (AM) disse que a in-
vestigação da qual Lula é alvo é fruto do 
funcionamento das instituições no Brasil.

“A condução coercitiva do ex-presi-
dente Lula não é uma obra da oposição. 
Essa condução coercitiva foi solicitada 
pelo Ministério Público ainda no mês de 
fevereiro, portanto também não é reta-
liação da Polícia Federal contra a troca 
de ministros na Justiça. Entendemos que 
o Estado Democrático de Direito tem e 
deve continuar funcionando no nosso 
País, mesmo que [o investigado] seja um 
ex-presidente da República e nós lamen-
tamos. As instituições têm que funcionar 
e nem ele [Lula] está acima da lei”, disse.

Sobre o pedido de impeachment 
contra a presidente Dilma Rousseff, que 
está tramitando na Câmara dos Deputa-
dos, Pauderney destacou que as supostas 
revelações de Delcídio devem ser incluí-
das no processo. “As revelações trazidas 
pelo ex-líder do governo Delcídio do 
Amaral são estarrecedoras. Mostram que 
a presidente Dilma interferiu na Justiça 
para tentar ‘melar’ a Operação Lava Jato. 
Nós entendemos que o impeachment 
ganha força”, afirmou ele, acrescentan-
do que haverá um esforço para que a 
comissão que vai analisar o pedido seja 
instalada ainda neste mês.

Líder diz que Lava Jato é ilegal

O presidente do PT, Rui 
Falcão, classificou a ação da 
Polícia Federal (PF) defla-
grada ontem contra o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva como uma “operação 
política, midiática e policia-
lesca”. Ele conclamou a mili-
tância petista a fazer “mobi-
lização e vigilância” em apoio 
ao ex-presidente e sua famí-
lia, em vídeo divulgado na 
página do PT no Facebook. 
Além de mandados de bus-
ca em endereços do ex-pre-
sidente e de sua família, a 
Operação Aletheia cumpriu 
mandado de condução coer-
citiva para Lula, que prestou 
depoimento no Aeroporto de 
Congonhas, em São Paulo.

“Estamos fazendo con-
clamação à militância, neste 
momento grave em que se 
monta uma operação política, 

um espetáculo midiático em 
torno do presidente Lula e da 
sua família, para que todos os 
diretórios em seus Estados 
entrem em vigília aguardan-
do o desdobramento do de-
poimento do ex-presidente, 
que está sendo feito neste mo-
mento (ontem) e, em seguida, 
haverá uma orientação nacio-
nal para cada um dos nossos 
militantes. O momento é de 
reflexão, de mobilização e de 
vigília e essa é a orientação 
que passamos para todos os 
diretórios estaduais do PT”, 
disse Falcão. Segundo o pre-
sidente do PT, a Central Úni-
ca dos Trabalhadores está 
dando a mesma orientação 
para seus militantes.

“Estamos reunindo os 
nossos deputados e senado-
res aqui em São Paulo (on-
tem), em solidariedade ao 
presidente Lula, e aguardan-
do o desdobramento dessa 

operação midiática, policia-
lesca sem nenhuma neces-
sidade. Todas as vezes que o 
presidente Lula foi convoca-
do a depor, ele o fez. Então é 
um espetáculo político que 
mostra o verdadeiro caráter 
dessa operação: não se tra-
ta de combater a corrupção, 
mas simplesmente de atingir 
o PT, o presidente Lula e o go-
verno da presidenta Dilma”, 
concluiu Falcão. As ações da 
24ª fase da Operação Lava 
Jato foram cumpridas ontem 
nos Estados de São Paulo, do 
Rio de Janeiro e da Bahia. O 
nome Aletheia vem do grego 
e significa a busca pela verda-
de. A operação inclui buscas 
em Guarujá, Diadema, Santo 
André, Manduri e Atibaia. A 
casa do ex-presidente Lula 
em São Bernardo do Campo, 
em São Paulo, e o Instituto 
Lula também foram alvos da 
operação.

“Operação política e midiática”
Do Portal Terra

Do Portal Terra

FOTO: Reprodução/YouTube
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Mundo

Imprensa internacional repercute
ação da PF que teve Lula como alvo
Os jornais destacaram 
que a operação investiga 
corrupção na Petrobras

A imprensa norte-ameri-
cana repercutiu  a nova fase da 
Operação Lava Jato, realizada 
ontem no Brasil, e que resultou 
na condução coercitiva do ex
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. As páginas dos jornais na 
internet destacaram que a ope-
ração se deve a investigação de 
corrupção na Petrobras.

O New York Times publi-
ca que ex-presidente está sen-
do interrogado pela polícia, 
que investiga “um esquema 
de corrupção colossal envol-
vendo a Petrobras, a empresa 
nacional de petróleo”.

The Washington Post in-
forma que as autoridades bra-
sileiras estão interrogando o 
ex-presidente e fazendo buscas 
“em sua casa como parte do 
caso de corrupção que atinge a 
gigante do petróleo Petrobras”.

O Los Angeles Times diz 
que a operação constitui “um 
dos desenvolvimentos mais 
dramáticos do caso de cor-
rupção que atinge a gigante 
do petróleo Petrobras”.

Já Miami Herald publica 
uma foto de Lula e destaca que 
a polícia fez buscas em endere-
ços relacionados com o ex-pre-
sidente, incluindo o Instituto 
Lula, sua organização sem fins 
lucrativos. O Wall Street Jour-
nal informou, em sua edição 
online, que a condução coerci-
tiva do ex-presidente Lula, para 
depoimento, “aprofunda uma 
crise política que ameaça en-
golir partidários e adversários 
do governo”. O jornal acrescen-
ta que a investigação apura a 
suspeita de que o ex-presiden-
te obteve benefícios relacio-
nados com a reforma de apar-
tamento tríplex e um sítio, no 
interior de São Paulo. Os bene-
fícios teriam sido concedidos 
por construtoras investigadas 
pela Operação Lava Jato.

Fernando Nakagawa
Da Agência Estado

A notícia de que o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva 
foi levado para prestar depoi-
mento na Polícia Federal, em 
São Paulo, foi manchete na im-
prensa da América Latina e di-
vidiu opiniões. Na Argentina, o 
canal de televisão Todo Noticias 
acompanhou os acontecimentos 
no Brasil ao vivo e seus comen-
taristas falaram sobre a propos-

ta do atual governo argentino 
de adotar no país a delação pre-
miada (quando um investigado 
firma acordo para dar informa-
ções sobre um crime em troca de 
redução de pena) e como esse 
tipo de acordo poderia ajudar 
na investigação de escândalos 
de corrupção envolvendo gover-
nos anteriores.

Os jornais Clarín e La Nación 
– que têm correspondentes no 
Brasil - explicaram, aos leitores, 
o esquema de corrupção investi-

gado na Petrobras e os motivos 
que levaram a Justiça a investi-
gar Lula. O jornal Pagina 12 dis-
se que a operação de hoje que 
levou o ex-presidente a depor 
“tem cheiro de perseguição”.

Os canal de televisão Telesur 
deu como manchete o apoio das 
organizações sociais ao ex-presi-
dente e ouviu especialistas que 
argumentaram que partidos de di-
reita estariam se mobilizando para 
impedir que Lula se candidate à 
Presidência da República em 2018.

O jornal chileno, El Mer-
curio, assim como o paraguaio 
ABC Color citaram declarações 
de integrantes de partidos da 
oposição no Brasil que dizem 
que este é “o princípio do fim 
de [Dilma] Rousseff”.

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, reagiu sobre a 
operação policial pela rede so-
cial Twitter: “Desse ataque mi-
serável, você [Lula] saíra mais 
forte; Venezuela te abraça”, 
escreveu.

Jornais da América do Sul destacam o fato
repercussão

Monica Yanakiew
Da Agência Brasil

FoTos: Reprodução/Internet
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Cota única do IPTU e 
TCR com desconto de 
15% vence na 2a feira 

Atrativos turísticos são divulgados na Europa

Destino Paraíba
13

O Destino Paraíba vai 
participar de mais feiras de 
turismo pela Europa. Na úl-
tima quinta-feira, a embai-
xada de Portugal em Lisboa 
reuniu diversos represen-
tantes de estatais do turis-
mo do Brasil para discutir 
estratégias de ampliar a 
divulgação dos atrativos tu-
rísticos do País. O encontro 
foi coordenado pela chefe 
da Secretaria de Comunica-
ção da embaixada, Daniella 
Xavier, que convidou a todos 
para participar da 3ª edição 
da Feira Ibérica de Turismo 
(FIT), que será realizada de 
5 a 8 de maio na cidade de 
Guarda, e terá o Brasil como 
País convidado.

A presidente da Em-
presa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Ruth Avelino, dis-
se que todos os eventos na 
Europa em que a Embratur 
- Instituto Brasileiro de Tu-
rismo estiver atuando con-
tará com a participação da 
Paraíba, em especial, em 
Portugal, Espanha e França. 
A executiva afirmou que a 
Paraíba está se posicionando 
no mercado europeu com um 
destino novo, com uma série 
de atrativos que atendem as 
expectativas dos turistas eu-
ropeus, como sol e mar, mas, 
sobretudo, com o Centro His-
tórico e cultura, que são dois 
elementos bastante valoriza-
dos por esse público.

O presidente da Câma-
ra Municipal de Guarda, 
Álvaro Amaro, apresentou 
a Feira Ibérica para a comi-
tiva brasileira e enfatizou 
que a FIT “vai ter um País 
fora da zona Ibérica, um 
país convidado: o Brasil”. O 
encontro na embaixada foi 
uma iniciativa da Câmara, 
que enfatizou que a presen-
ça do Brasil na feira significa 
o reconhecimento de que o 
evento “está afirmado”, e que 
“é importante para a econo-
mia da região”. A Guarda é 
uma cidade portuguesa com 

26.565 habitantes no seu pe-
rímetro urbano. 

Durante o encontro, Da-
niella Xavier incentivou os 
dirigentes das estatais do tu-
rismo brasileiro a procurar a 
embaixada sempre que ne-
cessário para ajudar na pro-
moção do país em Portugal. 
Além da Feira Ibérica, a exe-
cutiva sugeriu que os esta-
dos participassem de outros 
eventos de pequeno e mé-
dio porte que acontecerão 
naquele país. A Paraíba, de 
acordo com Cecília Barbosa, 
representante da PBTur, já 
está convidada para estar no 
estande do Brasil da FIT.

Bolsa de Turismo
A Paraíba está sendo di-

vulgada desde a última quar-
ta-feira (2) na Europa, duran-
te a realização da Bolsa de 
Turismo de Lisboa, que será 
encerrada neste sábado (5). 
O espaço ocupado pela PBTur 
no estante da Embratur tem 
sido um dos mais movimen-
tados, com profissionais de 
operadoras e agências de via-
gens buscando informações 
sobre o potencial turístico do 
Estado. Cecília Barbosa disse 
que empresas de vários paí-
ses, como a França, Canadá, 
Grécia e Espanha já manti-
veram contato e receberam 
todo o material informativo 
sobre o destino.

Cecília Barbosa também 
manteve encontro com Paula 
Ribeiro, diretora da revista 
UP, e Deia Ballario, gerente 
comercial da TAP, companhia 
aérea de Portugal que pro-
moveu o Destino Paraíba em 
sua revista de bordo, sendo a 
capa da edição de outubro do 
ano passado, com 60 páginas. 
A edição fez uma apresenta-
ção de seus principais pontos 
turísticos, do Litoral ao ser-
tão, e toda a infraestrutura da 
rede hoteleira e serviços para 
os clientes da companhia aé-
rea em todos os seus voos 
para a Europa.

Ruth Avelino considera que Cabedelo compõe porta de entrada do Destino Paraíba em função de seus potenciais turísticos

FOTO: Divulgação/Prefeitura de Cabedelo

A presidente da Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
tur), Ruth Avelino Cavalcanti 
teve reunião nessa sexta-feira 
com o secretário de Turismo 
de Cabedelo, André Luiz Fer-
lisberto. Durante o encontro, 
os gestores discutiram ques-
tões relativas à estrutura e aos 
projetos para os equipamen-
tos turísticos da cidade. O en-
contro aconteceu na sede da 
Secretaria de Turismo (Setur) 
e contou também com a pre-
sença dos diretores de Marke-
ting, Luciano Lapa, e de Eco-
nomia e Fomento da PBTur, 
Toni Péricles. 

A pauta da reunião teve 
como destaque as condições 
atuais do Parque Turístico do 
Jacaré, bem como as deman-

das e intervenções que a Pre-
feitura Municipal de Cabedelo 
(PMC) tem feito no local. Tam-
bém foram discutidos temas 
relativos ao Parque de Areia 
Vermelha, às ruínas do Alma-
gres, à Fortaleza de Santa Ca-
tarina, ao Porto de Cabedelo 
e à situação das praias locais, 
além da riqueza cultural e da 
divulgação do potencial turís-
tico da cidade portuária.

Para o secretário André 
Felisberto, o encontro, que 
teve um caráter técnico, re-
presentou o diálogo e a apro-
ximação entre órgãos gestores 
do turismo paraibano.

“O grande objetivo da reu-
nião foi estreitarmos a relação 
institucional entre o Governo 
do Estado, por meio da PBTur, 

e o Governo Municipal, e enten-
der como os entes envolvidos 
podem dinamizar mais ainda o 
turismo local. Foi muito impor-
tante essa visita da presidente 
da PBTur, pois tivemos a opor-
tunidade de tratar de vários as-
suntos pertinentes ao turismo, 
detectar problemas e encami-
nhar soluções possíveis para 
alguns deles”. Ruth Avelino, por 
sua vez, destacou o protago-
nismo que Cabedelo ocupa no 
cenário turístico paraibano, e 
salientou a importância da sin-
tonia entre os governos para o 
desenvolvimento do setor.

“Cabedelo é um dos mo-
tes principais que a gente tra-
balha. Ao lado de João Pessoa 
e da Costa do Conde, a cidade 
faz esse elo que compõe a 

porta de entrada do Destino 
Paraíba. Nada é divulgado que 
não inclua Cabedelo, quer se-
jam suas praias e os parques 
de Jacaré e Areia Vermelha, 
quer seja a Fortaleza. É um 
destino muito importante, 
por isso nos preocupamos 
tanto na organização desses 
espaços. Estamos sempre 
em contato com a prefeitura, 
e sempre somos bem rece-
bidos. Estamos em sintonia 
para que as coisas funcionem 
bem, para que os problemas 
sejam resolvidos”. As discus-
sões sobre as demandas do 
Jacaré continuarão a ser de-
batidas em reunião marcada 
para a próxima quinta-fei-
ra (10), às 10h, desta vez na 
sede da PBTur.

PBTur debate turismo de Cabedelo

ão lembro qual o filósofo, poeta 
ou dramaturgo que conside-
rou a inexistência do bem e do 
mal no estado puro. Eles não 
existiram no princípio de tudo, 

a não ser que o pensamento o(s) tornas-
sem assim. Desde que saí da adolescência, 
comecei a entender que o mal nada mais 
era do que a ausência do bem.

Procuro sempre a gente, a “galera do 
bem”, o povo de “sangue bom”, sem com 
isso desejar excluir os que aparentemente 
são “do mal”.

Pacifista, não concordo com exclu-
sões definitivas de pessoas. O fato de pro-
curar permanentemente a “minha tribo” 
é causado pela necessidade de fortaleci-
mento de uma corrente de pensamento, de 
uma energia concentrada para que o mundo 
melhore. O planeta, “in totum”, só pode me-
lhorar a partir das evoluções e revoluções 
individuais. Reunindo-se indivíduos, grupos 
podem ser formados.

Um exemplo disso está nos “twitteiros 
culturais”, que estão utilizando um miniblog 
coletivo (uma rede social) numa luta pela 
educação e cultura no Brasil, a partir do 
hábito da boa leitura.

Grupos desenvolvidos intelectual-
mente, filosoficamente, podem mudar 

Antes e depois dos sonhos, tudo por um futuro melhor
  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

N

c
uma cidade, depois um estado. Ao final, um 
país. Por que não? E se vários países forem 
beneficiados com mudanças paralelas. O 
apelo da canção “Save the Earth” poderia ser 
atendido.

Um gesto de afeto leva ao pleno 
amor. Isto não é uma utopia. Não é virtual, 
apenas para “delírio” isolado frente ao 
monitor do PC, em casa. É realidade plena, 
pois as pessoas entram nos shoppings, nos 
parques, nas escolas, nas universidades, 
nos restaurantes. As pessoas encontram-
se e buscam, sim.

Sei que a violência está exacerbada 
e banalizada. Sei do grande problema 
que é o enfraquecimento das relações 
familiares. Sei do quanto a política 
alia-se ao reducionismo da economia 
para colocar em plano inferior a saúde, 
a educação, a cultura. Mas sei também 
que a raça humana tem uma enorme 
capacidade de reciclar-se e projetar-se 
para um futuro melhor.

ontinuemos com os sonhos 
mais diversos, como os de 

todas as noites, que registramos ou não; 
que lembramos, ou não, quando acordados. 
São sonhos em que voamos feitos pássaros, 
vemos alguém através da janela, estamos 
nadando, usamos roupas brancas, corremos 
da polícia, brincamos com as pessoas, dan-
çamos, salvamos alguém, brigamos, passa-
mos talco no rosto, oramos, lutamos com 
espíritos, conversamos com reis, fazemos 
sexo, vemos a Lua brilhando em azul. Sonhos 
possíveis e impossíveis.

Quem não sonha? Quem decifrou por 
completo as charadas dos sonhos, das ca-
mas, das noites, dos hotéis, dos quartos, dos 

abertos céu estrelados?
Há quem durma pensando que não 

dormiu - que apenas descansou para se jogar 
na insensatez de uma pretensa, hipertensa 
civilização. Precisamos saber dormir e acei-
tar sonhar, mesmo quando isso configura-se 
em pesadelo. Qual o verdadeiro pesadelo? 
O avião durante o sono, o desacúmulo de 
energias ou a desnecessária violência do dia 
a dia?

O acupunturista Jorge de Morais 
lembrou que durante o sono abandonamos 
todas as nossas defesas, permitindo que o 
inconsciente revele os seus segredos: “Daí 
a importância de tentar compreender o que 
os sonhos procuram nos dizer sobre os de-
sejos, temores e ansiedades que guardamos 
dentro de nós”.

Somos os mesmos nos vários países e 
continentes quando temos a realidade dos 
sonos e sonhos. Do ficar acordado ou não. 
Sonos e sonhos nos proporcionam elementos 
necessários a compreender o que é estar na 
Terra. De fazer e continuar este planeta.

A partir desses entendimentos, de-
vemos ter, sem preconceitos nem medos, 
algum conceito de Deus, seja Alá ou Oludu-
maré. A própria negação de Deus já é um 
bom conceito, pois costumamos negar aquilo 
que o espelho inverte.
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Imeq inicia fiscalização de 
brinquedos contidos em 
chocolates na 4a feira

Imeq fiscalizará ovos com brinquedo
PRodutos dE PáscoA
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ANs suspende venda 
de planos de saúde

Estão suspensas desde 
ontem a venda de 46 planos de 
saúde. A medida é uma punição 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) devido a re-
clamações de beneficiários destes 
planos relativas à cobertura. As 
principais queixas são negativa de 
cobertura e demora no atendimen-
to. Os planos suspensos têm jun-
tos 314,3 mil beneficiários, que 
não serão afetados pela punição. 
Oito operadoras são responsáveis 
por esses planos.

Anvisa libera vacina 
contra a dengue

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) aprovou o 
Dossiê de Desenvolvimento Clínico 
de Medicamento (DDCM) para can-
didata à vacina contra a dengue 
enviado pela companhia farma-
cêutica Takeda Pharma. Na prática, 
isso significa sinal verde para a 
fase final de testes do produto. No 
documento aprovado pela Anvisa 
constam os resultados não-clínicos 
e clínicos obtidos até agora com o 
produto, além dos cumprimentos 
das exigências técnicas realizadas 
pela agência para verificar a quali-
dade e segurança necessárias an-
tes da realização do Ensaio Clínico 
Fase III pleiteado pela empresa. 

País lança projeto 
de geração solar 

O Brasil iniciou nessa sex-
ta-feira (4), na usina hidrelétri-
ca de Balbina, no Amazonas, o 
primeiro projeto de exploração 
de energia solar em lagos de 
usinas hidrelétricas com uso de 
flutuadores. No próximo 11 será 
lançado o protótipo similar na 
hidrelétrica de Sobradinho, na 
Bahia. A cerimônia de lançamento 
do projeto contará com a presen-
ça do ministro de Minas e Energia, 
Eduardo Braga. No lançamento, 
será apresentado protótipo com 
cerca de 60 metros quadrados, 
em funcionamento, permitindo a 
visualização do sistema. 

Nobel é anunciada 
para festa literária

A jornalista bielorrussa 
Svetlana Aleksiévitch foi anunciada 
como a primeira atração da 14a Fes-
ta Literária Internacional de Paraty 
(Flip), que ocorre entre os dias 29 
de junho e 3 de julho no Litoral flu-
minense. A homenageada desta edi-
ção será a poeta Ana Cristina César, 
apenas a segunda mulher a receber 
o tributo da Flip (antes dela, Clarice 
Lispector, em 2005). A informação 
foi confirmada pela Companhia das 
Letras nessa sexta-feira, 4. A edito-
ra vai publicar, em abril, o livro Vozes 
de Tchernóbil, e em junho, A Guerra 
Não Tem Rosto de Mulher.

civil incinera 2,5 
toneladas de droga

A Polícia Civil do Distrito Federal 
incinerou ontem 2 toneladas e 452 
quilos de drogas incluindo maconha, 
cocaína, haxixe, ectasy, crack, LSD, 
metafetamina, skunk e lança-perfu-
me. Os entorpecentes foram apreen-
didos em diversas ações policiais de 
combate a drogas. Parte da droga foi 
apreendida na Operação Cinderela, 
deflagrada no início do mês de feve-
reiro. Segundo o delegado Rodrigo 
Bonach, da Coordenação de Repressão 
às Drogas, desde setembro de 2014, 
10 toneladas de drogas foram des-
truídas no DF. “A quantidade de dro-
gas retirada de circulação representa 
R$ 5 milhões e é fruto do trabalho 
árduo das forças policiais”, disse.

Fiscais do Instituto de 
Metrologia e Qualidade In-
dustrial da Paraíba (Imeq), 
órgão subordinado ao Inme-
tro no Estado, realizam a par-
tir da próxima segunda-feira 
a Operação Especial Páscoa 
nas cidades de João Pessoa e 
Campina Grande, com o obje-
tivo de fiscalizar brinquedos 
contidos nos ovos de choco-
late. A atividade se encerrará 
na próxima sexta-feira.

De acordo com o gerente 
do Núcleo de Verificação de 
Qualidade do Imeq, Iremar Vi-
larim, a estimativa é que sejam 
visitados pelo menos 100 es-
tabelecimentos comerciais na 
capital e em Campina Grande. 
“Os fiscais do Imeq irão obser-
var se os brinquedos inseridos 
nos ovos de chocolate têm o 
selo de identificação da con-
formidade, o que significa que 
o produto foi certificado e que, 
portanto, não oferece risco ao 
consumidor”, afirmou. 

Outros itens
Iremar Vilarim destacou 

ainda que outros itens po-
dem ser verificados durante 
a operação. “Evidentemente 
que a determinação é ape-
nas no tocante à certificação 
dos brinquedos nos ovos de 

Foto: Evandro Pereira

Ovos de chocolate que oferecem brinquedos têm que exibir o selo de identificação de conformidade, esclarece o Imeq

chocolate, mas, como fiscais, 
vamos ficar atentos a outras 
possíveis irregularidades, a 
exemplo do peso correto”, 
disse. O gerente de fiscaliza-
ção do Imeq disse que é mui-
to importante a participação 
da população para denunciar 

possíveis irregularidades. 
“Caso o consumidor ad-

quira um ovo de páscoa com 
brinquedo que não apresente 
certificado, deve entrar em 
contato direto conosco”, pon-
tuou. Os consumidores podem 
apresentar denúncias por meio 

da Ouvidoria do Inmetro pelo 
telefone 0800-285-1818 ou 
pelo e-mail ouvidoria@inme-
tro.gov.br. Na Paraíba, o canal de 
contato é o 3215-7423/0800-
281-7411 ou pelo e-mail ouvi-
doria.imeq@imeq.pb.gov.br.

Os estabelecimentos 

em que forem encontradas 
irregularidades terão até 
dez dias para apresentar 
defesa ao instituto e esta-
rão sujeitos às penalidades 
previstas na lei, com multas 
que variam de R$ 100,00 a 
R$ 1,5 milhão.

O Governo do Estado, 
por meio do Cooperar, segue 
calendário de workshops 
programado para a apresen-
tação do PB Rural Sustentá-
vel na próxima segunda-feira 
(7), a partir das 8h30, na 
sede da instituição localiza-
da à margem da BR-230, es-
trada de Cabedelo. O evento 
terá como público-alvo a 
população indígena parai-
bana que será mais uma vez 
prioridade na implantação 
de projetos voltados ao de-
senvolvimento sustentável 
das comunidades rurais com 
a parceria do Banco Mundial.

O IV Workshop sobre o 
PB Rural Sustentável para 
indígenas começa com uma 
acolhida e apresentação pela 
consultora da Assessoria de 

Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas (AGDP) do Cooperar, 
Suênya Lucena. Em seguida, 
será feita a abertura do even-
to pelo secretário executivo 
da instituição, Roberto Vital.

A apresentação de todo 
o conteúdo do PB Rural Sus-
tentável será feita às 9h pelo 
gerente de Planejamento, 
Monitoramento e Avaliação 
do Cooperar, Tarcísio Ribeiro. 
Ainda no turno da manhã, a 
coordenadora das Salvaguar-
das Socioambientais e Etnia 
da instituição, Ângela Carolina 
Medeiros, apresenta a nova 
política de proteção ao meio 
ambiente, preconizada pelo 
Banco Mundial, e que será 
norteadora na implantação 
dos projetos apoiados através 
da instituição financeira.

Componente prioritário 
do PB Rural Sustentável, o 
Acesso à Água e Redução da 
Vulnerabilidade Agroclimá-
tica será mostrado pela pri-
meira vez à população rural 
indígena, que trará represen-
tações de suas comunidades. 
A programação do turno da 
manhã será encerrada com 
debates e esclarecimentos 
sobre os assuntos abordados.

O evento prossegue a 
partir das 13h30 com a cons-
trução e coleta de demandas 
que serão intermediadas 
pelas técnicas das Alianças 
Produtivas, integrantes do 
PB Rural Sustentável, Anatil-
de Targino e Gláucia Olímpio. 
O IV Workshop do PB Rural 
Sustentável será encerrado 
às 16h30.

Cooperar apresenta programa 
à população indígena da PB

O Centro Estadual de 
Arte (Cearte)realizou a Se-
mana de Formação Conti-
nuada com o tema da inclu-
são. A iniciativa surgiu para 
garantir melhor atendimen-
to aos alunos portadores 
de necessidades especiais 
matriculados no Centro. 
Durante dois dias, especia-
listas da Fundação de Apoio 
ao Deficiente (Funad) e pes-
quisadores da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
capacitaram os professores 
para uma nova perspectiva 
sobre como lidar com dife-
rentes necessidades e, ao 
mesmo tempo, integrar os 
alunos com a turma.

A oficina foi ministrada 
pela professora Lúcia Ser-
pa, terapeuta que trabalha 
e ensina educação e teatro; 
o professor Robson Xavier, 
coordenador do mestrado 
em artes visuais, com pes-
quisas e estudos na área de 
arte e inclusão. Além das 
palestras, a Funad fez um 
debate onde foram discu-
tidas a legislação e como 
as instituições devem lidar 
com o acesso a esse público. 

Para os debates foram 
convidados da Funad Julia-
no Jamisson, que desenvol-
ve trabalhos de reabilita-
ção e habilitação junto às 
pessoas com deficiência ou 
de necessidade educativas 
especiais, através das artes; 
Ana Paula Soares e Silvana 
de Ávila Lins, indicadas pela 
gerente de Inclusão e Diver-
sidade da Educação, Maria 
Botelho, para falar sobre os 
encaminhamentos dos su-
portes que terão as escolas 
vinculadas à Secretaria de 
Estado da Educação. A in-
tenção, segundo a gestora 
do Cearte, Laura Moreno, 
foi oferecer uma forma-
ção para a acessibilidade. 

“Era preciso aprofundar o 
tema e dar espaço para a 
reflexão, uma vez que nos-
sa equipe é formada no 
campo de conhecimento da 
arte, são artistas docentes 
inquietos por dialogar e se 
aproximar desse conheci-
mento, sem nenhuma expe-
riência nos temas da inclu-
são”, comentou.  “Fizemos 
uma conversa bem eclética, 
diferenciada, foram dois 
dias [fevereiro], de manhã 
e tarde. Foi bem intenso, só 
pensando sobre inclusão e 
acessibilidade, no âmbito 
do ensino da arte”, frisou. 

As palestras 
A professora Lúcia Ser-

pa fez a palestra “A Sala de 
Aula e a Diferença”, uma 
espécie de introdução da 
Formação Continuada. Na 
palestra, a terapeuta pon-
tuou sobre as diferenças 
na sala de aula e que antes 
de aprender a lidar com as 
diferenças dos alunos com 
deficiências aparentes, é 
importante que as pessoas 
olhassem para as próprias 
diferenças para verem 
como se relacionam com 
o diferente. “Todos somos 
diferentes e isso deveria 
ser enriquecedor para to-
dos nós, mas traz rejeições, 
medos, tanto que o que está 
acontecendo é um desen-
volvimento da violência, 
banalizando as relações hu-
mana”, entende.

Já Robson Xavier, com 
a palestra “Arte e Inclusão”, 
tratou da relação entre arte 
e processo de inclusão, vol-
tado especificamente para 
como trabalhar com a arte na 
perspectiva da educação não 
formal, no que implica a ideia 
de educação inclusiva para a 
formação geral, e da arte, em 
particular as artes visuais. 

Cearte forma professor 
para atender deficientes 

Fé e oração reforçam a 
cura, afirma psicólogo 

Orar é uma expressão de 
fé. E, por estar presente em 
várias culturas e tradições 
religiosas, pode ser encarado 
como uma conversa, agra-
decimento, uma forma de 
alcançar graças e até mesmo 
como um momento de intros-
pecção, tendo em comum o 
objetivo de se conectar com a 
espiritualidade. Visando jus-
tamente a união ecumênica, 
o Dia Mundial da Oração foi 
comemorado ontem, que teve 
origem através de um grupo 
de mulheres dos Estados Uni-
dos e Canadá, e é realizado 
toda primeira sexta-feira de 
março em mais de 170 países. 
Apoiar-se em crenças é um 
comportamento histórico e 
mundial. No Brasil, há pouco 
mais de 140 religiões, onde as 
orações, mantras e rezas fa-

zem parte da vida dos seus de-
votos. Não é difícil encontrar 
pessoas que façam da oração 
algo essencial no seu dia a dia 
e ora por diversos motivos. A 
comerciante Maria do Socor-
ro Ferreira é uma delas que 
faz disso uma rotina. “É algo 
natural e que eu faço várias 
vezes ao longo do dia. É algo 
que me fortalece para os de-
safios do cotidiano”, destaca. 

O psicólogo  André As-
sunção, ressalta que estudos 
apontam ser importante acre-
ditarmos em algo para buscar 
um apoio no quadro de uma 
patologia ou um problema. 
“Alguns autores afirmam que a 
fé, a oração e as várias formas 
de buscas ajudam na espiri-
tualidade e no tratamento de 
sofrimentos pessoais”, desta-
ca André Assunção.

TAC manda 
Barra de Santa 
Rosa realizar 
concurso público

A Promotoria de Justi-
ça de Barra de Santa Rosa 
celebrou um termo de ajus-
tamento de conduta com o  
Município de Barra de Santa 
Rosa para realização de con-
curso público e regularizar 
as questões relacionadas à 
contratação temporária de 
pessoal por parte da Admi-
nistração Pública Municipal.

Segundo o TAC, a prefei-
tura deve publicar, até 30 de 
abril, edital de licitação para 
contratação empresa para 
realização do certame. O edi-
tal do concurso deverá ser 
publicado até o dia 30 de ju-
lho realizando as provas até 
30 de outubro, e divulgando 
o resultado final até 30 de 
novembro.
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Cota única do IPTU e TCR vence na 2a feira

15% de desconto
FOTO: Reprodução/Internet

Produção de diesel 
S-10 atinge recorde 

Setor atacadista 
cresceu 5,12%

As vendas do setor atacadista 
tiveram alta nominal de 5,12% no 
primeiro mês de 2016 na comparação 
com igual período do ano anterior, 
segundo pesquisa da Associação Bra-
sileira de Atacadistas e Distribuidores 
de Produtos Industrializados (Abad) e 
da Fundação Instituto de Administra-
ção (FIA). O resultado de janeiro deste 
ano ainda é beneficiado por um efeito 
de base de comparação mais fraca do 
que no mesmo mês de 2015, quando 
as vendas tinham caído nominalmen-
te 5,12%. Ainda assim, o desempe-
nho do setor atacadista ficou abaixo 
da expectativa.

A Petrobras informa que pro-
duziu um total de 1,266 milhão de 
m3 de diesel S-10 (com baixo teor 
de enxofre) em suas refinarias no 
Brasil em janeiro, um novo recorde 
mensal. O volume representa um 
aumento de 53 mil m3 em relação 
ao recorde mensal anterior, de 1,213 
milhão de m3, registrado em setem-
bro de 2015.Segundo a estatal, em 
janeiro, também foi atingido o re-
corde mensal de processamento nas 
unidades de hidrotratamento (HDT) 
e coqueamento retardado (UCR) da 
Petrobras no Brasil.

Leilões de energia 
ocorrerão este ano

O presidente da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), Mau-
rício Tolmasquim, garantiu que 
os leilões de energia A-5, A-3 e 
de Reserva esperados para este 
ano vão acontecer, embora esti-
me uma demanda baixa para os 
dois primeiros. Diante do cenário 
de economia fraca, a EPE vai re-
visar para baixo sua previsão de 
demanda por energia elétrica no 
País para os próximos cinco anos 
e já admite uma queda no consu-
mo em 2016. Até aqui, a EPE tra-
balhava com uma perspectiva de 
crescimento de 1% na demanda 
por energia em 2016. 

PPE beneficiou 
mais de 54,5 mil 

Com a adesão de duas novas 
empresas nesta semana, o Progra-
ma de Proteção ao Emprego (PPE) 
alcançou a marca de 54.539 traba-
lhadores beneficiados. “Mais 1.663 
trabalhadores têm seus empregos 
preservados”, declarou o ministro 
do Trabalho e Previdência, Miguel 
Rossetto, ao comentar a adesão 
das novas empresas ao PPE. As 
novas empresas que aderiram ao 
programa são a CNH Industrial Latin 
America Ltda, de Curitiba (PR), e a 
Tecnaut Indústria e Comércio de Me-
tais Ltda, de Botucatu (SP). Ambas 
são do setor têxtil. Em Curitiba, fo-
ram preservados 1.489 empregos, 
e em Botucatu, 174.

Mapa vai legalizar
embarcações

O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
fará uma força-tarefa para regula-
rizar a situação de 3,4 mil embar-
cações pesqueiras que estão com 
o Certificado de Registro de Au-
torização vencido.  Segundo a mi-
nistra Kátia Abreu, em 20 dias, as 
autorizações já estarão renovadas, 
permitindo que o pescador volte a 
trabalhar dentro da legalidade. 

O contribuinte de João 
Pessoa que quer aproveitar 
o desconto de 15% no valor 
do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) e da Taxa 
de Coleta de Resíduos (TCR), 
deve efetuar o pagamento 
até a próxima segunda-feira. 
Vence no mesmo dia, tam-
bém, a primeira parcela para 
quem optar pelo pagamento 
parcelado. Quem quiser im-
primir uma segunda via dos 
boletos, pode acessar o Por-
tal do Contribuinte na página 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) na In-
ternet, ou o posto de atendi-
mento, localizado no Centro 
Administrativo Municipal 
(CAM), no bairro Água Fria. 
Os pagamentos são feitos em 
todos os bancos e em qual-
quer lugar do Brasil.

O secretário da Receita 
Municipal (Serem), Adenil-
son de Oliveira, afirmou que 
espera que grande parte dos 
contribuintes confirme a 
preferência pelo pagamento 
em cota única com descon-
to, já que os carnês foram 
entregues em dia. “Este ano 
não tivemos problemas com 
a distribuição dos carnês e 
eles chegaram nas primeiras 
semanas de fevereiro, dando 
tempo para os contribuintes 
se programarem. Em tempos 
de crise econômica em todo 
o País, é importante que to-
dos aproveitem o desconto”, 
afirmou.

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) espera 

arrecadar aproximadamente 
R$ 76 milhões este ano com 
os tributos, sendo R$ 57 mi-
lhões com o IPTU e R$ 19 
milhões com a TCR. Foram 
entregues 223.385 carnês e 
os contribuintes também po-
dem imprimir uma segunda 
via do documento no portal 
da PMJP, no link “Portal do 
Contribuinte”. Também po-
dem ser impressas as guias 
de recolhimento para quem 
opta pelo pagamento parce-
lado. As guias também po-
dem ser adquiridas no aten-
dimento da Serem, no Centro 
Administrativo Municipal 
(CAM), em Água Fria, das 8h 
às 14h.

Para o exercício de 2016, 
o IPTU e a TCR foram reajus-
tados em 10,48%, com base 
no Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (IPCA) 
dos 12 meses anteriores a 
dezembro do ano passado, 
data em que os novos índi-
ces foram aprovados. O dire-
tor de Tributação da Serem, 
Paulo Freire, esclarece que 
o contribuinte deve ficar 
atento que cada carne con-
tém os lançamentos do IPTU 
e da TCR em três opções de 
pagamento: cota única, com 
desconto de 15%, com venci-
mento para o dia 7 de março; 
a primeira parcela do valor 
dividido em até dez vezes, 
com vencimento da primeira 
parcela também no dia 7 de 
março; e o total do exercício 
sem desconto, com venci-
mento em 7 de abril.

7/3 - data para pagamen-
to da Cota Única com 15% 
ou para o pagamento da 1o 
parcela para quem opta pelo 
parcelamento;

7/4 - data para pagamento 
da Cota Única sem desconto 
ou para o pagamento da 2ª 
parcela para quem opta pelo 
parcelamento;

6/5 - 3ª parcela;

7/6 - 4ª parcela;

7/7 - 5ª parcela;

8/8 - 6ª parcela;

8/9 - 7ª parcela;

7/10 - 8ª parcela;

7/11 - 9ª parcela;

07/12 - 10ª parcela.

CalEndáRIo FIsCal 

O volume de retiradas 
no primeiro bimestre deste 
ano, de R$ 18,670 bilhões, 
na caderneta de poupança é 
o maior para o período dos 
últimos 21 anos. O Banco 
Central começou a fazer o le-
vantamento atual em janeiro 
de 1995. Até então, a maior 
quantidade de saques dessa 
aplicação, já descontados os 
depósitos, foi vista em 2015, 
de R$ 11,794 bilhões.

Em 2016, essa marca foi 
ultrapassada nos dois meses 
em questão. Em fevereiro, a 
retirada foi de R$ 6,264 bi-
lhões no ano passado e de 
R$ 6,639 bilhões agora. No 
caso de janeiro, a diferença 
foi muito mais gritante, já 
que, apenas no primeiro mês 
deste ano, o valor total de sa-
ques (R$ 12,031 bilhões) foi 
superior ao primeiro bimes-
tre de 2015. No ano passado, 
as retiradas líquidas da ca-
derneta em janeiro foram de 
R$ 5,529 bilhões.

Fevereiro
Após a retirada líquida 

recorde de R$ 12,031 bilhões 
da poupança em janeiro, a 
quantidade de recursos que 
os investidores sacaram da 
caderneta em fevereiro, já 
descontadas as aplicações, 
ficou em R$ 6,639 bilhões. 
De qualquer forma, é o pior 
resultado para o mês da série 
histórica do Banco Central 
iniciada em 1995. 

Para meses de fevereiro, 
a pior marca até agora havia 
sido registrada no ano passa-
do, quando as retiradas fica-
ram R$ 6,264 bilhões maiores 
do que os investimentos. O 
resultado do mês passado só 
não foi pior porque no últi-
mo dia ingressaram R$ 2,507 
bilhões na poupança. No pri-
meiro bimestre de 2016, as 
retiradas da caderneta soma-
ram R$ 18,670 bilhões.

Até então, a conta esta-
va negativa em R$ 9,146 bi-
lhões. Isso ocorre com o sa-
zonal aumento dos depósitos 
na caderneta no último dia 
útil por causa de aplicações 

automáticas da conta-cor-
rente que alguns investido-
res já deixam programadas 
para ocorrer.

A acentuada deteriora-
ção da caderneta se dá de-
pois de uma recuperação em 
dezembro do ano passado, 
com a injeção de recursos 
do pagamento do 13 salário. 
O saldo positivo de R$ 4,789 
bilhões no último mês de 
2015 interrompeu uma série 
de 11 meses de resultados 
negativos. Ao longo de todo o 
ano passado, portanto, ape-
nas em dezembro as capta-
ções líquidas superaram as 
retiradas. 

Além da piora do cená-
rio econômico e do aumento 
do desemprego, o início de 
todos os anos é marcado pela 
concentração de pagamento 
de impostos e de gastos ex-
tras com matrícula e mate-
rial escolar. Acabou a fase de 
sobra de recursos para apli-
car na poupança. Ao contrá-
rio, necessidades financeiras 
fazem brasileiros retirarem 
dinheiro da aplicação. 

Saques da caderneta foram os 
maiores em 21 anos, diz BC

Produção industrial cresceu 
0,4% no início desse ano

Célia Froufe
Agência Estado

André Ítalo Rocha
Agência Estado

A produção de veículos 
no Brasil teve em fevereiro 
mais um resultado negativo. 
Foram produzidas 131.313 
unidades no mês, queda de 
12,5% em relação a janeiro 
e recuo de 36,4% na compa-
ração com igual mês do ano 
passado, mostram dados di-
vulgados nessa sexta-feira, 
4, pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). 

As montadoras já ha-
viam registrado queda na 
produção em janeiro, de 
29% na comparação com 
igual mês do ano anterior. 
Com a segunda baixa con-
secutiva no ano, o setor 
acumula retração de 31,6% 
no primeiro bimestre em 
relação a igual intervalo 
de 2015, com a produção 
de 281.419 unidades. Em 
todo o ano passado, o recuo 
foi de 22,8% sobre 2014. 
Considerando apenas os 
segmentos de automóveis 

e comerciais leves, a pro-
dução em fevereiro chegou 
a 124.510 unidades, recuo 
de 14% ante janeiro e re-
tração de 36,5% sobre o 
volume de fevereiro do ano 
passado. No acumulado 
do ano, os dois segmentos 
caem 31,1%. Separadamen-
te, foram produzidos no 
mês 107.270 automóveis 
(queda de 16,9% ante janei-
ro e baixa de 35,3% ante um 
ano antes) e 17.240 comer-
ciais leves (alta de 9,5% ante 
janeiro, mas baixa de 43,4% 
ante fevereiro de 2015).

De acordo com a Anfa-
vea, as vendas de automó-
veis, comerciais leves, cami-
nhões e ônibus caíram 5,5% 
em fevereiro ante janeiro e 
recuaram 21% na compa-
ração com igual mês do ano 
passado. No segundo mês 
de 2015, foram emplaca-
das 146.809 unidades em 
todo o País. No acumulado 
do ano, foram 439.797 uni-
dades vendidas, queda de 
31,3% ante igual intervalo 
de 2015. 

Fevereiro registra recuo 
nas vendas de veículos

Nielmar de Oliveira 
Da Agência Brasil

A produção industrial 
brasileira cresceu 0,4% em 
janeiro em relação a dezem-
bro de 2015, na série livre de 
influenciais sazonais, inter-
rompendo um período de sete 
meses de quedas consecutivas, 
quando acumulou perdas de 
8,7%. Os dados fazem parte da 
Pesquisa Industrial Mensal Pro-
dução Física Brasil (PIM-PF), 
divulgada ontem.

Segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), os dados da pes-
quisa indicam que, quando 
comparada a janeiro de 2015, 
a indústria, no entanto, caiu 
13,8%, a vigésima terceira 

taxa negativa consecutiva e a 
mais intensa desde os -14,1% 
de abril de 2009. Já a queda 
de 9% no resultado acumu-
lado nos últimos doze meses 
(a taxa anualizada) foi a mais 
intensa desde novembro de 
2009, mantendo uma trajetó-
ria descendente iniciada em 
março de 2014 (2,1%).

Segundo o IBGE, o setor 
industrial, em janeiro de 2016, 
“volta a mostrar um quadro de 
maior ritmo produtivo, expres-
so não só no avanço de 0,4% na 
comparação com o mês ime-
diatamente anterior, que inter-
rompeu sete meses consecuti-
vos de queda, mas também no 
predomínio de taxas positivas 
entre as grandes categorias 
econômicas e as atividades in-

vestigadas”. O crescimento de 
0,4% na atividade industrial 
reflete resultados positivos em 
três das quatro grandes cate-
gorias econômicas e em 15 dos 
24 ramos pesquisados. 

Entre os setores, a prin-
cipal influência positiva foi re-
gistrada por coque, produtos 
derivados do petróleo e bio-
combustíveis, com avanço de 
2,8%, segunda taxa positiva 
consecutiva, acumulando ex-
pansão de 6,6%. Entre os nove 
ramos que reduziram a produ-
ção, o desempenho de maior 
importância para a média glo-
bal foi assinalado por indús-
trias extrativas, com queda de 
2,7%, quarto resultado nega-
tivo consecutivo, acumulando 
redução de 15,2%.



Bob Zaccara, 
Neiliane Maia e 
Dada Novais em 
memorável festa 
dos 8 anos da 
nossa coluna no 
Sonho Doce 
Recepções no ano 
de 2004. 
Na próxima 
sexta-feira eles 
marcarão 
presenças na 
festa para Aléssio 
Toni no Clube Cabo 
Branco.

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Sras. Eurídice Moreira e 
Neide Fernandes, empre-
sário Joel Falcone de Melo, 
bacharel em Direito Geór-
gia Aquino, secretária exe-
cutiva Jaidey Brito, Carlos 
Gláucio Sabino Farias.

Parabéns

Dois Pontos
Zum Zum Zum

   O Boticário programou para esta semana descontos especiais em suas lojas em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A promoção é para os produtos das linhas 
Nativa SPA, Cuide-se Bem, Make B. e Intense, além das fragrâncias Egeo Dolce e Glamour.

FOTO: Júlio Vasconcelos

Ildenir Palitot, Palowa Arcoverde, Lúcia Padilha, o festejado Ricardo Castro, Roziane Coelho e Gláucia 
Silveira no restaurante Tamarindo, em Tambaú

 O Sinduscon JP em come-
ração ao Dia Internacional da 
Mulher vai promover palestras 
sobre gestão e liderança feminina 
ministradas por Giucélia Figueire-
do, Izolda Carvalho, Alessandra 
Julião e Luciana Rabay.
 Será na próxima terça-feira 
às 8h na sede do sindicato.

Foto: Divultação

Lauriete Gonçalves, Gizêlda Falcone, Terezinha Cavalcanti e o aniversariante de hoje, Joel Falcone

FOTO: Osmar Santos

   Está em cartaz no Cinespaço Mag Shopping o terceiro filme da franquia “Kung Fu 
Panda”, programação para toda a família. Outra estreia é o “Zoolander 2” sobre assassi-
natos cometidos contra os artistas mais bonitos do mundo e o nacional “Apaixonados”.

Os noivos de hoje Bartolomeu Ferreira Neto e Lorenna Sales

   O Hospital e Maternidade Padre Alfredo Barbosa, de Cabedelo, está com uma cam-
panha de arrecadação de potes de vidro com tampa plástica rosqueável para o armazenamento 
de leite materno no posto de coleta. 

Lorenna e Bartolomeu

CASAM-SE hoje os jovens Lorenna Sales e Bartolomeu 
Ferreira Neto, com cerimônia religiosa no Convento de San-
to Antônio, no Centro Histórico de João Pessoa, e recepção 
na residência de campo dos pais da noiva, no Condomínio 
Green Ville Residence, na BR-230, KM 61.

A noiva é filha dos estimados Alberto Jorge Dan-
tas Sales e Patrícia de Andrade Sales e o noivo, filho de 
Bartolomeu Ferreira Lima Filho e Mônica Maria Carvalho 
Ferreira Lima.

“Por maior vergonha que 
tenhamos merecido, está 
quase sempre em nosso 
poder o restabelecimento 
da nossa reputação”

“Tenho vergonha de mim, 
pois faço parte de um povo 
que não reconheço, 
enveredando por caminhos 
que não quero percorrer...”

FRANÇOIS LA ROCHEFOUCAULD CLEIDE CANTON

Ação social

A LOJA Cara de 
Sono, na Av. Edson 
Ramalho, em Manaíra, 
promoveu ontem uma 
ação beneficente para 
ajudar a ONG ECIFA-Es-
paço Cidadão Famílias 
em Ação, que atua 
junto a crianças, 
adolescentes e famílias 
carentes do bairro de 
Camboinha, em Cabe-
delo. A loja colocou à 
venda pijamas e moda 
infantil com 100% da 
renda revertida para 
aquela ONG.

A MARCA C&A lançou 
na última quinta-feira a 
Collection Atten numa 
parceria com a grife 
carioca, cujas peças es-
tarão à venda nas lojas 
em todo o País a partir 
da próxima terça-feira.

Líder do mercado 
do varejo, a C&A é uma 
multinacional de origem 
holandesa fundada em 
1841 pelos irmãos Clemens 
e August, cujas iniciais 
deram origem ao nome da 
empresa.

Moda

Show
ACONTECE hoje 

na sala Vladimir Car-
valho, às 20h na Usina 
Cultural Energisa o 
show dos violonis-
tas e irmãos gêmeos 
Vitor e Diogo Luna.

A dupla tem no 
repertório clássicos 
da Música Popular 
Brasileira e no show 
terá como convidado 
o grupo Nossa Voz, 
que na próxima sex-
ta-feira fará show na 
festa de Aléssio Toni 
no Clube Cabo Branco.

   Será neste domingo às 10h na Igreja São Pedro São Paulo, que tem agora como 
pároco o cônego José Carlos Serafim,  a missa de sétimo dia de Abelardo Marinho de 
Menezes, antigo funcionário da Rádio Tabajara.

Para amantes do mar
SERÁ realizada hoje nas Praias de Jacumã e Cara-

pibus, no Conde, a Clínica Natação no Mar - Um Esporte 
Para Todos, tendo como ministrante Izabel Thomas, 
idealizadora e coordenadora do Projeto Natação no Mar 
em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

A clínica é voltada para profissionais de educação 
física, atletas e amantes do mar.

Futebol Solidário
NO PRÓXIMO dia 20 acontece a segunda edição do 

Futebol Solidário, projeto realizado pela Rádio Tabajara 
com apoio da Secretaria de Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer, onde serão arrecadados alimentos para 
o Hospital Padre Zé. O lançamento do projeto para a 
imprensa será na próxima quinta-feira em café da manhã 
no restaurante Panorâmico do Cabo Branco.

Estimada Geórgia Aquino é a aniversariante de hoje

FOTO: Dalva Rocha

   A Comissão da Mulher da OAB/PB, presidida por Eliana Albuquerque, vai realizar 
ações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher na próximta terça-feira no Busto de 
Tamamdaré, em Tambaú, a partir das 6h e no Ponto de Cem Réis a partir das 9h.
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Dunga convoca lista de 
jogadores olímpicos
para dois amistosos

copa do nordeste

Campinense mais perto da vaga
Francisco Diá decide 
poupar jogadores
contra o Esporte

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 5 de março de 2016

O Campinense só preci-
sa de um empate na próxi-
ma rodada para selar a sua 
classificação à segunda fase 
da Copa do Nordeste e em 
primeiro lugar de seu gru-
po. A Raposa conseguiu um 
excelente resultado diante 
do Salgueiro por 2 a 1 no 
interior de Pernambuco e 
abriu seis pontos de van-
tagem para o segundo co-
locado, posições ocupadas 
pelos adversários que têm 
a mesma pontuação. Para 
o técnico Francisco Diá, 
os jogadores assimilaram 
bem as orientações e são 
os grandes responsáveis 
por essa boa campanha. Ele 
também justificou a ausen-
cia de jogadores em jogos 
do Paraibano.

“O calendário é aperta-
do já que estamos viajando 
bastante para cumprir duas 
competições e tenho recor-
rido a mudanças altamente 
necessárias como fizemos 
no jogo diante do CSP pelo 
Paraibano e devemos repe-
tir contra o Esporte de Pa-
tos”, assegurou o técnico.

A boa fase de Rodrigão 
também foi bastante co-
mentada e Diá fez bastan-
te elogios ao jogador que 
tem sido fundamental. “Ele 
não marcou gol nesse jogo 
agora, mas a sua movimen-
tação e  boa colocação foi 
importante para o grupo e 
o primeiro gol mostrou isso 
depois de sua boa jogada”, 
concluiu.

Com a liderança do 
Grupo D com 10 pontos ga-
nhos, o Campinense é hoje 
o segundo melhor clube da 
Copa do Nordeste, perden-
do apenas para o Bahia que 
conquistou quatro vitórias 
e tem 100% de aproveita-
mento na competição.

Depois de vencer o Sal-
gueiro, a Raposa volta as 
suas atenções para o jogo 
contra o Esporte de Patos, 
quando o técnico Francisco 
Diá fará novo rodízio com 
os jogadores e deve mesmo 
escalar um time reserva já 
que na próxima quinta-feira 
vai à cidade de Imperatriz 
jogar contra o time da casa 
na sua quinta participação 
na disputa.

Este ano, o Campinense 
já disputou 10 jogos oficiais 
e conquistou três empates, 
sendo dois pelo Paraibano, 
e sete vitórias, três pela 
Copa do Nordeste.

A rodada do meio de semana para o 
futebol paraibano não poderia ser melhor, na 
Copa do Nordeste. O Campinense mostrou 
que não é um mero participante, e que vai 
longe na competição, derrotando o bom time 
do Salgueiro, em pleno Sertão pernambucano. 
Já o Botafogo, que parecia morto, reagiu, ven-
ceu o poderoso Fortaleza, quebrou um tabu, 
e entrou na briga direta por uma das vagas à 
próxima fase da Copa.

Confesso que só fiquei surpreendido 
com o resultado do Campinense. Apesar de 
saber que o Rubro-Negro está em grande fase, 
graças a manutenção da base e da comissão 

técnica do ano passado, o Salgueiro vem se 
tornando, nos últimos anos, um verdadeiro 
terror para os grandes clubes de Pernambuco. 
Quando joga no seu campo, com um gramado 
irregular e no calor do Sertão, o Salgueiro se 
torna praticamente imbatível. Que o diga o 
todo poderoso Sport, clube da Série A, que 
perdeu este ano lá. 

Mas o Campinense, mesmo sem o seu 
grande maestro, Roger Gaúcho, entregue ao 
Departamento Médico, mostrou que tem um 
elenco, tem um conjunto, e um esquema de 
jogo definido. A Raposa está sobrando no 
seu grupo, com 10 pontos, e deve confirmar 

a sua classificação para a próxima fase, já na 
próxima rodada. 

A Situação do Botafogo é bem mais difícil, 
mas não impossível. O Belo está na lanterna 
do Grupo D, com 4 pontos, mas pode chegar 
a 10, caso vença os dois próximos jogos que 
restam, o River, no meio da próxima semana, 
no Almeidão, e o Sport, em Recife.

Não será uma tarefa fácil para o Belo, 
mas o time, apesar de sentir a falta de um 
armador, vem crescendo seu rendimento nos 
últimos jogos. 

O jogo de quinta-feira contra o River será 
muito difícil. O clube piauiense está em gran-

de fase, e acabou de empatar com o Sport, em 
plena Ilha do Retiro. O adversário será bem 
mais forte do que o Fortaleza, que atravessa 
uma séria crise, com salários atrasados e 
péssima campanha na Copa do Nordeste e no 
Campeonato Cearense.

Resta o Botafogo fazer o dever de casa, 
e torcer por um resultado igual entre Forta-
leza e Sport, para encostar de vez no topo da 
tabela. Caso o Sport vença, não será tão ruim 
assim, porque o Belo ainda pode se classi-
ficar como um dos três melhores segundo 
colocados de todos os grupos. Vamos ficar na 
torcida galera.

Uma bela rodada

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Classificação

Grupo A 
Times PG J V E D GP GC SG
1o Campinense-PB 10 4 3 1 0 6 3 3 
2o Salgueiro-PE 4 4 1 1 2 3 3 0 
3o Imperatriz-MA 4 4 1 1 2 5 6 -1
4o ABC-RN 4 4 1 1 2 5 7 -2
Grupo B
1o América-RN 7 4 2 1 1 6 5 1 
2o Coruripe-AL 7 4 2 1 1 5 4 1 
3o CRB-AL 6 4 2 0 2 5 4 1 
4o Estanciano-SE 3 4 1 0 3 3 6 -3 
Grupo C
1o Bahia-BA 12 4 4 0 0 9 1 8 
2o Santa Cruz-PE 7 4 2 1 1 4 2 2 
3o Juazeirense -BA 2 4 0 2 2 3 6 -3 
4o Confiança-SE 1 4 0 1 3 1 8 -7
Grupo D
1o Sport-PE 8 4 2 2 0 8 5 3 
2o River-PI 5 4 1 2 1 6 7 -1 
3o Fortaleza-CE 4 4 1 1 2 5 5 0 
4o Botafogo-PB 4 4 1 1 2 4 6 -2 
Grupo E
1o Ceará-CE  7 4 2 1 1 10 4 6 
2o Sampaio-MA 7 4 2 1 1 6 4 2 
3o V. da Conquista-BA 7 4 2 1 1 5 3 2 
4o Flamengo-PI 1 4 0 1 3 0 10 -10

Próximos jogos

Dia 8/3 -Terça-feira
Estanciano-SE x  América-RN
Santa Cruz-PE  x Confiança-SE

Dia 9/3 - Quarta-feira

Juazeirense-BA x  Bahia-BA
Flamengo-PI x Ceará-CE
Fortaleza-CE x  Sport-PE

Dia 10/3 -Quinta-feira
Coruripe-AL  x CRB-AL
Botafogo-PB x  River-PI
ABC-PE  x  Salgueiro-PE
V. da Conquista-BA x Sampaio-MA
Imperatriz-MA x Campinense-PB

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Santa Cruz e Botafogo 
abrem hoje a sétima rodada 
do Campeonato Paraibano de 
2016. A partida está progra-
mada para as 18 horas,  no 
Estádio Almeidão, em João 
Pessoa. As duas equipes têm 
objetivos diferentes no jogo de 
hoje. O Belo tenta se manter 
na liderança do Grupo B,  com 
14 pontos. Já o Santa Cruz tem  
apenas 7 pontos, e quer se 
segurar na zona de classifica-
ção do Grupo A. A Cobra Coral 
está na terceira posição. O trio 
de arbitragem para este jogo 
é comandado por  Francisco 
Gilson, auxiliado por Tomaz 
Diniz e Michelson Nóbrega.

No Botafogo, o técnico Ita-
mar Shulle promete um time 
bem diferente daquele que 
enfrentou e venceu o Fortale-
za, na última quarta-feira, pela 
Copa do Nordeste. 

Itamar quer poupar vá-

Jogo no Almeidão abre a sétima 
rodada do Campeonato Paraibano

SANTA CRUZ X BOTAFOGO

O Campinense faz excelente campanha na Copa e é o segundo melhor clube após quatro rodadas

Foto: paraíbapress/divulgação

Foto: reprodução

Após vencer o Fortaleza, o Botafogo joga hoje pelo Paraibano

rios titulares, para o jogo do 
meio de semana contra o River, 
pela Copa do Nordeste. Sendo 
assim, atletas como Gustavo, 
Zeca, Gedeil, Jó Boy e Warley, 
dentre outros, deverão ter 
oportunidade no time que en-
cara o Santa.

Apesar de admitir as mu-
danças, o treinador Itamar 
Schulle não divulgou o time ti-
tular para esta partida. 

Pelo lado do Santa Cruz, 

o técnico Ramiro continua 
enfrentando muitos proble-
mas com os atrasos de sa-
lários e um número reduzi-
do de jogadores. Apesar de 
tudo, ele acredita que quem 
entrar em campo dará o me-
lhor possível, porque o jogo 
também servirá de vitrine 
para os novos jogadores, que 
buscam espaço no mercado. 
O Santa vem de uma derrota 
para o Treze por 1 a 0.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Emanuel diz que ausência nos
Jogos motivou a aposentadoria
Jogador de vôlei de praia 
ganhou medalhas nas três 
últimas Olimpíadas

Considerado o melhor 
jogador da história do vôlei 
de praia brasileiro, Emanuel 
explicou que decidiu anteci-
par a aposentadoria motiva-
do pela ausência nos Jogos 
Olímpicos do Rio. A condição 
de reserva deixou o atleta de 
42 anos em uma posição des-
confortável. O último torneio 
será o Grand Slam do Rio de 
Janeiro, etapa do Circuito 
Mundial -, com o parceiro 
Ricardo, de 8 a 13 de março. 
Será o fim de uma carreira 
de 25 anos e 155 títulos con-
quistados.

Campeão olímpico em 
Atenas-2004 (com Ricardo), 
vice em Londres-2012 (com 
Alison) e terceiro colocado 
em Pequim-2008, (novamen-
te com Ricardo), Emanuel 
formaria mais uma vez com 
Ricardo a parceria reserva 
para a Olimpíada do Rio, em 
agosto. Se algum atleta titu-
lar (as duplas Evandro/Pe-
dro Solberg e Alison/Bruno) 
se machucar, a Confederação 
Brasileira de Vôlei poderia 
convocar a dupla reserva. 
Mas Emanuel preferiu não 
esperar.

"Eu já havia pensado em 
parar em duas outras oca-
siões, em 2009 e 2013, mas 
em ambas acabei me depa-
rando com novos desafios e 
decidi continuar. Nesta Olim-
píada seria reserva e poderia 
até acabar jogando, mas não 
quero estar nessa posição, de 
aproveitar a eventual lesão 
de um colega para entrar no 
jogo. Já disputei cinco Olim-
píadas e agora prefiro ficar 
de fora, pela primeira vez 
curtindo."

Casado com a ex-joga-
dora de vôlei Leila e pai de 
dois filhos, de 5 e 18 anos, 
Emanuel foi eleito na sema-
na passada presidente da Co-
missão de Atletas de Vôlei de 
Praia da CBV, um indicativo 
de seus próximos passos. "Já 
fiz cursos de gestão esporti-
va e há muito tempo tenho 
intermediado negociações 
com dirigentes, defendendo 
interesses dos atletas. Penso, 

sim, em me tornar um diri-
gente."

Por enquanto, porém, a 
ordem é aproveitar os últi-
mos momentos de trabalho. 
"Não tenho lesão e ainda 
consigo jogar em alto nível. 
Mas sei que não vou con-
seguir mais do que já con-
quistei. Minha missão como 
atleta já foi cumprida. Quero 
curtir esse último torneio, 
mas sei que desta vez serei 
o centro das atenções, então 
tenho uma última respon-
sabilidade. Depois vou des-
cansar, me habituar ao novo 
ritmo e pensar nos próximos 
passos".

Desde que o vôlei de 
praia se tornou esporte olím-
pico, em Atlanta-1996, esta 
será a primeira Olimpíada 
da qual Emanuel não vai par-
ticipar. "Ainda não imaginei 
como será, mas quero ir à 
Vila Olímpica, apoiar e tentar 

ajudar meus amigos. E tor-
cer, sem compromisso", disse 
o atleta, que aposta nas duas 
principais duplas brasileiras. 
"Alison e Bruno e Larissa e 
Talita estão em um nível mui-
to bom e devem ter sucesso", 
prevê.

Técnica de Emanuel há 
sete anos, Letícia Pessoa 
conta que "está chorando 
há uma semana", desde que 
foi informada sobre a apo-
sentadoria, mas que respei-
ta a decisão. "Depois que a 
segunda vaga na Olimpíada 
foi definida, ele se desmo-
tivou totalmente, mesmo 
jogando em alto nível. Eu 
via que ele não estava feliz, 
e fomos conversando, até 
que ele decidiu parar. Fico 
triste por perder uma com-
panhia tão brilhante, mas 
feliz porque foi a carreira 
mais bem-sucedida do vô-
lei de praia", disse.

Os Jogos Olímpicos do Rio serão mar-
cados pela implementação de novas re-
gras para o handebol, que passam a valer 
a partir de 1o de julho. Entre as mudanças 
promovidas pela IHF (Federação Interna-
cional de Handebol) estão a inclusão de 
um cartão azul como punição e medidas 
para tornar as partidas mais dinâmicas e 
com poucas paradas.

"A IHF quer um jogo cada vez mais 
rápido e vamos ter que nos adaptar. 
Talvez o Brasil sofra um pouco quando 
estiver se defendendo. Os adversários 
podem atuar com goleiro-linha, então 
temos que treinar isso. Acredito que es-
sas regras vão ser incorporadas no jeito 
de jogar", explica Diogo Hubner, jogador 
da Seleção Brasileira.

O cartão azul é um tipo de expulsão 
da partida que possibilita a suspensão 
do atleta por outros jogos. Outra regra 
alterada é em relação ao goleiro-linha. 
A partir das mudanças, não será mais 
necessário que um atleta tenha o unifor-
me de goleiro em quadra. Assim, o time 
pode atuar com sete jogadores de linha 

Jogos Olímpicos do Rio marcam a implementação de novas regras
HANDEBOL

e qualquer um pode sair para a entrada 
do goleiro, a qualquer momento. Se o ar-
queiro não tiver tempo de retornar, ne-
nhum atleta pode entrar dentro da área. 

Mas isso deve fazer alguns times usar a 
mudança como tática de jogo.

Houve também mudança na ques-
tão do jogo passivo. Quando a arbitra-

gem sinalizar com advertência para a falta 
de efetividade ofensiva do time, haverá 
um limite de seis trocas de passe no ata-
que. Se estourar o limite, a bola vai para o 
adversário.

Outro ponto importante é que, quan-
do um jogador estiver lesionado e pedir 
atendimento médico, ele terá de ficar fora 
da quadra por três ataques de sua equipe.

"Uma outra regra que vai ajudar bas-
tante é se entender que o atleta está si-
mulando. Quem fizer isso vai se dar mal. 
Claro que vai depender da interpretação 
da arbitragem no momento", diz Diogo.

Outra mudança vale para os últimos 30 
segundos de jogo, e também para quando 
houver prorrogação, a fim de coibir atitu-
des de falta de esportividade das equipes. 
Para o diretor de árbitros da CBHb (Con-
federação Brasileira de Handebol), Ésilo 
de Melo, as mudanças que foram testadas 
nos Mundiais júnior e juvenil no ano pas-
sado foram aprovadas. "O grande aspecto 
das novas regras é dar maior dinamismo 
ao jogo, torná-lo mais fluente, e diminuir 
o tempo total da partida em si", avisa.

A inclusão do cartão azul nas partidas de handebol será uma das novidades nas Olimpíadas

Com Ricardo, Emanuel conquistou o ouro nas Olimpíadas de Atenas (2004) e o bronze em Pequim

Emanuel com Alison, 
juntos ganharam a 
medalha de prata em 
Londres

FOTOS: Reprodução



CBF convoca a seleção olímpica
para amistosos

Rafael Alcântara, filho 
do paraibano Mazinho, é 
uma das novidades

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 5 de março de 2016

A CBF anunciou na ma-
nhã de ontem a lista de Dun-
ga, Andrey Lopes e Rogério 
Micale com 22 nomes para 
os amistosos de março da 
seleção olímpica com o meia 
atacante Rafinha Alcântara, 
do Barcelona, entre as novi-
dades. O jogador se recupera 
de uma grave lesão no joelho 
sofrida no ano passado, e a 
comissão técnica brasileira 
aguarda agora um posiciona-
mento do clube catalão para 
saber se poderá contar com 
ele nos jogos contra Nigéria 
e África do Sul.

“Com relação ao atleta 
do Barcelona, Rafinha Alcân-
tara, a comissão técnica da 
seleção olímpica, após conta-
to com o clube, aguarda sua 
liberação para treinamen-
tos ou jogos, se dispondo 
a orientação do Barcelona 
quanto a sua recuperação” 
diz a nota da convocação fei-
ta pela CBF.

Em setembro do ano 
passado, o filho de Mazinho 
sofreu uma ruptura no li-
gamento cruzado anterior 
do joelho após uma entra-
da forte de Nainggolan, em 
jogo contra o Roma pela Liga 

dos Campeões, e só voltou a 
treinar recentemente. Entre-
tanto, o Barcelona ainda não 
estipulou uma data para ele 
voltar a jogar uma partida 
oficial.

Além de Rafinha, a co-
missão técnica convocou ou-
tros jogadores de times im-
portantes da Europa, como 
Andreas Pereira, do Man-
chester United, Felipe Ander-
son, do Lazio (ITA), Rodrigo 
Ely, do Milan, e Wallace e Fa-
binho, ambos do Monaco. Os 
atacantes Gabriel Jesus, do 
Palmeiras, Gabigol, do San-
tos, Luciano, do Corinthians, 
e Luan, do Grêmio, são ou-
tros nomes da lista.

Antes titular na equipe 
de Rogério Micale, o ex-cru-
zeirense Lucas Silva foi a 
ausência mais sentida. O jo-
gador, que está emprestado 
pelo Real Madrid ao Olym-
pique de Marselha, tem sido 
pouco aproveitado no clube 
francês e vive uma fase com-
plicada. 

A seleção que se prepara 
para os Jogos Olímpicos do 
Rio se apresenta diretamen-
te no próximo dia 20, em Vi-
tória, no Espírito Santo, para 
os amistosos contra Nigéria, 
no dia 24, em Cariacica, e 
África do Sul, no dia 27, em 
Maceió.

Fotos: reprodução

O meia Rafael Alcântara já está recuperado de contusão e deve se apresentar para os amistosos

Bauza não poupa titulares para o jogo contra o São Bernardo
O técnico Edgardo Bau-

za não pretende poupar seus 
principais jogadores do com-
promisso de hoje, contra o 
São Bernardo, às 16h, no Pa-
caembu. O São Paulo deve ir 
a campo com força máxima, 
de acordo com o treino des-
sa sexta-feira, no CT da Barra 
Funda. Diego Lugano e PH 
Ganso foram as novidades 
entre os 11 principais em re-
lação a partida contra o Mogi 
Mirim. 

Reserva e autor de um 
golaço durante a partida da 
última terça-feira, o cami-
sa 10 deve ocupar a vaga 
de Wesley entre os titulares 
deste sábado. Já Diego Luga-

no, após passar a semana em 
tratamento, entra na vaga de 
Maicon para atuar ao lado de 
Rodrigo Caio. 

Com isso, a tendência 
é que o São Paulo entre em 
campo com: Denis; Bru-
no, Lugano, Rodrigo Caio e 
Mena; Thiago Mendes, Hud-
son, Centurión, PH Ganso e 
Carlinhos; Jony Calleri. 

Lugano, que atendeu 
alguns torcedores ao fim da 
atividade, aproveitou um 
tempo do treino para fazer 
alongamentos auxiliado pelo 
fisioterapeuta. O jogador ain-
da não tem condições de atu-
ar mais do que uma vez por 
semana e tem participado do 

rodízio de Patón entre os ti-
tulares. 

Michel Bastos segue em 
tratamento no Reffis. Com 
uma bolsa de gelo amarrada 
na perna, o camisa 7 apare-
ceu no gramado do CT da 
Barra Funda nessa sexta-fei-
ra, mas apenas para conver-
sar com os companheiros e 
assistir ao rachão dos reser-
vas. 

O zagueiro Maicon, que 
deve ficar apenas como op-
ção no banco de reservas 
contra o São Bernardo, brin-
cou de ser goleiro durante a 
atividade e defendeu alguns 
chutes de Rogério e Joander-
son. 

SÃO PAULO

O técnico Edgardo Bauza conversa com os jogadores durante treino visando o jogo deste sábado

O empate em 2×2 com 
o River-PI, em plena Ilha do 
Retiro, nessa quinta-feira, 
não foi ruim apenas porque 
tirou do Sport a oportunida-
de de disparar na liderança 
do Grupo D do Nordestão. 
Ele foi negativo também 
porque atrapalhou de certo 
modo os planos que o téc-
nico Paulo Roberto Falcão 
tinha para a equipe. Com a 
pontuação mais apertada na 
chave, o Leão tem 8 pontos 
contra 5 do clube do Piauí, 
o comandante leonino não 
pode poupar atletas para o 
jogo contra o Fortaleza, na 
próxima rodada. Terá que 
utilizar boa parte da força 
máxima que tem nas mãos.

“Se tivesse vencido po-
deria dar um descanso para 
o jogo contra o Fortaleza. 
Diante desse fato não sei. Te-
mos que trabalhar com isso 
agora”, disse.

Como se não bastasse 
isso, Falcão ainda terá que 

Falcão lamenta empate e muda 
sua estratégia na Copa Nordeste

SPORT RECIFE

lidar com o problema dos 
jogadores lesionados. No-
mes como Rithely e Túlio de 
Melo ainda se recuperam 
de lesões. Será algo que o 
treinador rubro-negro terá 
que avaliar constantemen-
te. “Vamos montar o time 
com base no desgaste des-
ses jogos”.

Mas a partida contra o 
Fortaleza não é a principal 
preocupação do treinador do 
Sport agora. Há um clássico 
no domingo diante do Náuti-
co e Falcão terá que montar 
uma equipe forte para tentar 
buscar novamente a vitória. 
“Clássico sempre é bom e va-
mos com calma para pensar”.

Técnico do Sport não vai poupar jogadores contra o Fortaleza

A Uefa anunciou ontem o uso da 
chamada tecnologia da linha do gol nas 
finais de suas principais competições na 
temporada 2015/2016. A informação 
foi confirmada a agências de notícias 
por Theodore Theodoridis, sucessor de 
Gianni Infantino como secretário-geral 
da entidade máxima do futebol euro-
peu.

A estreia da utilização em torneios 
interclubes europeus vai acontecer em 
18 de maio, na final da Liga Europa. A 
partida acontece em 18 de maio, no St. 
Jakob-Park, na Basileia (Suíça).

Dez dias depois, em 28 de maio, 
acontece a final da Liga dos Campeões 
da Europa. A partida acontece no Está-
dio de San Siro, em Milão (Itália).

A tecnologia, que instala sensores 
nas bolas de futebol e nas traves para 
detectar uma conclusão a gol ultrapas-
sou a linha das traves, foi utilizada pela 
primeira vez no Mundial de Clubes da 
Fifa em 2012. Entretanto, sua principal 
atuação aconteceu na Copa do Mundo 

de 2014, na partida França 3 x 0 Hon-
duras, quando detectou o gol contra de 
Noel Valladares.

Compra de votos
Nenhuma prova de compra de vo-

tos pela Alemanha para sediar a Copa 
do Mundo de 2006 foi encontrada, mas 
tal mecanismo de corrupção não pode 
ser excluído, considerou nessa sexta-fei-
ra o escritório de advocacia Freshfield-
sem um relatório encomendado pela 
Federação alemã de Futebol.

“Nós não encontramos nenhuma 
prova de compra de votos, mas não po-
demos excluir isso”, indicou durante a 
apresentação do seu relatório para a 
empresa em Frankfurt este escritório 
contratado para investigar um paga-
mento suspeito de 6,7 milhões de euros.

A este respeito, a Fifa indicou 
que sua investigação sobre a organi-
zação da Copa de 2006 foi “travada” 
pela recusa de “testemunhas chave” 
de cooperar.

Uefa decide adotar a tecnologia
nas suas principais competições

RECURSO ELETRÔNICO

A lista

Ederson 
matheus Vidotto 

Fabinho 
Zeca 
Wendell 
Douglas santos 

Doria 
rodrigo Ely 
Wallace 
rodrigo Caio 

rodrigo Dourado 
thiago maia 
matheus salles 
rafinha alcântara 
andreas pereira 
Felipe anderson 

Gabriel Jesus 
alisson 
malcom 
Gabriel santos 
Luciano 
Luan 

Atacantes

Meias

Zagueiros

Goleiros

Laterais



Evento acontece hoje no 
Centro Esportivo Santos 
Dumont, em Recife-PE

Paraibano disputa etapa N/NE
CiRCuito Caixa DE lotERiaS
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Josafá Vieira de Oliveira, que ficou 
conhecido no futebol paraibano por 
“ Josa”, nasceu na cidade de Campina 
Grande no dia oito de janeiro de 1953, 
e logo cedo ingressou nas categorias 
de base do Treze Futebol Clube.

Josa era um ponteiro direito 
nato, daqueles que iam até a linha de 
fundo e cruzava com precisão para 
dentro da área, servindo e deixando o 
centroavante em posição privilegiada 
para marcar.

Aquele moreno de estatura baixa,  
pernas tortas, habilidoso, que no ano 
de 1972 ascendeu ao time profissio-
nal do Galo da Borborema, logo caiu 
nas graças da torcida alvinegra dei-
xando de ser uma promessa e passan-
do a ser uma realidade. A imprensa 
do estado já o reconhecia como uma 
excelente revelação do início daque-
la saudosa década de setenta. Até 

mesmo os torcedores do Campinense 
Clube reconheciam o potencial de 
Josa, que já era apelidado de “Criou-
lo Doido” em decorrência de seus 
dribles magníficos e habilidade com 
a pelota.

Porém, infelizmente, aquela car-
reira foi prematuramente encerrada 
no dia vinte e seis de março de 1973, 
quando aquele ponta direita entrou 
em campo pela última vez, na cidade 
de Salgueiro, estado de Pernambuco.

O Treze havia enfrentado a 
seleção daquela cidade sertaneja e 
perdido pelo placar de dois tentos a 
um, e quando retornava para a cidade 
de Campina Grande, o ônibus da 
Aviação Patoense que transportava 
a delegação, bateu na traseira de um 
caminhão que carregava pedras, e 
Josa, que tinha o costume de viajar na 
primeira cadeira conversando com o 

motorista, quebrou as pernas.
Nunca mais pode fazer o que 

mais sabia fazer e gostava ... jogar fu-
tebol. Josa deixou os gramados e pas-
sou a frequentar as arquibancadas, 
trocou as chuteiras por um par de 
muletas. A torcida sempre o reconhe-
cia e o cumprimentava nos batentes 
do estádio Presidente Vargas.

Mesmo com essa fatalidade que 
encerrou a sua carreira no início, Josa 
não demonstrava ser um homem tris-
te, amargurado. Ele era um ser alegre, 
otimista, de bem com a vida.

Quando foi no ano de 2007, o ex-
jogador sofreu um ataque cardíaco, foi 
socorrido às pressas, porém faleceu 
no hospital João XXIII, em Campina 
Grande. Mesmo jogando profissional-
mente por pouquíssimo tempo, Josa 
escreveu o seu nome na belíssima 
história do futebol paraibano.

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

O velocista paraibano, 
Petrúcio Ferreira, da classe 
T47, disputa hoje, os 100m 
e 200m, na etapa regional 

Norte-Nordeste do Circuito 
Caixa Loterias, no Centro Es-
portivo Santos Dumont, em 
Boa Viagem, em Recife-PE. 
Mais de 500 atletas nas mo-
dalidades de atletismo, na-
tação e halterofilismo, bri-
gam por medalhas. Petrúcio 
é atual detentor do recorde 
mundial dos 200m, com um 
tempo de 21s49, e estará 
de volta às pistas depois de 

um período de lesões que o 
fizeram perder, inclusive, o 
Mundial da modalidade, em 
outubro, no Catar.

A confiança e o otimis-
mo fazem do paraibano 
uma das “estrelas” da com-
petição, mesmo reconhe-
cendo as dificuldades que 
terá pela frente. “Uma etapa 
importante para quem de-
seja manter um nível que 

vem desde do ano passado. 
Espero fazer um bom tem-
po e trazer uma medalha 
para o esporte da terra”, 
frisou. Com relação a lesão 
que deixou de fora do Mun-
dial, em Catar, Petrúcio, co-
mentou que a recuperação 
acontecerá com os resulta-
dos positivos que virão nas 
disputas.

Para se garantir nas 

três etapas nacionais do 
ano, em junho, julho e no-
vembro, Petrúcio sabe o 
que precisa fazer e o tempo 
necessário. “Estou tranqui-
lo quanto a isso. São tempos 
que costumo correr abaixo 
e não acredito que será um 
problema. Só quero correr 
bem”, disse. No halterofi-
lismo, a disputa já tem ca-
ráter nacional nesta etapa. 

Durante o ano, são quatro 
competições na modalidade 
dentro do circuito que reú-
nem os principais halterofi-
listas do País. Os levantado-
res de peso ainda passarão 
pela etapa Centro-Leste, em 
abril, em Brasília, a segunda 
fase nacional, em julho, em 
São Paulo, e a terceira na-
cional, em novembro, nova-
mente na capital paulista.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br



Presente em 19 cidades do Brasil, o Clube de 
Leitura “Leia Mulheres” chega a João Pessoa pela 
primeira vez e faz hoje uma homenagem à escri-
tora e contista paraibana, Dôra Limeira. Com sua 
primeira edição acontecendo na capital parai-
bana, o evento além de homenagear a escritora 
é voltado para o Dia Internacional da Mulher. A 
atividade será realizada às 18h no Colaboratório 

Turmalina Arte Literatura, mais conhecido como Slow Hostel, 
em Manaíra. A entrada é aberta ao público. 

Ainda na homenagem estarão presentes as atrizes Nara 
Limeira, Romarta Ferreira e a musicista Eliza Garcia. Além 
disso, na oportunidade, a moderadora do “LeiaMulheresSão-
Luís”, Olga Elis, vai compartilhar com o público um pouco da 
experiência de ler mulheres em um clube de leitura que tem 
se fortalecido Brasil afora.

Durante a noite de homenagem, como sugestão de leitu-
ra, o livro de Dôra Limeira “O Beijo de Deus” foi o mais cotado 
entre diversas obras da autora pelas leitoras. 

Para a filha da escritora, Nara Limeira, a expectativa para 
o evento é a melhor possível, porque quando soube que minha 
mãe seria homenageada eu senti como se ela estivesse entre 
nós novamente. “Relembrar a memória dela me deixou muito 
contente”, completou Nara Limeira.

No livro “O beijo de Deus” o leitor irá se deparar com 
60 densos contos da escritora paraibana. Publicado numa 
primeira edição em 2007, na capital, pela editora Manufatura 
de Gerado Maciel, a obra literária esgotou-se rapidamente 
como todos os livros que Dôra já fez.  Em especial, neste livro 
a autora traça sem dó, mas com implícita misericórdia, um 
inventário da dor cotidiana que não se vê sobre os palcos das 
grandes tragédias, mas infiltra-se nas vidas escondidas e na 
alma do leitor. 

Logo após se aposentar como professora do Departa-
mento de História da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
Dôra Limeira passou a publicar ficção e lançar-se em nova 
vida, pautada pela arte, passando pelo teatro e ancorando na 
literatura. Infelizmente, aos 77 anos Dôra faleceu em agosto 
do ano passado, entretanto, deixou um grande legado literário 
que inspira jovens e adultos até hoje. 

O projeto, ou melhor, a ideia de criar o “LeiaMulheres” 

surgiu em 20014 quando a escritora britânica Joanna Walsh 
publicou em sua rede social (Twitter) a hashtag #ReadWo-
men, que em português significa Leia Mulheres, como forma 
de incentivar seus contatos a lerem mais livros escritos por 
escritoras mulheres. Logo após, o projeto ganhou força na 
internet e despertou a seguinte questão “Porque ler mais 
mulheres?”. 

A atriz Nara limeira ressaltou ainda a importância do 
evento para o universo feminino. “É uma atividade que da 
grande visibilidade a várias mulheres da nossa capital, do 
Brasil e até mesmo do mundo”.

No Brasil, em março de 2015, a hashtag saiu da internet 
e virou clube de leitura pelas mãos de Juliana Gomes, Juliana 
Leuenroth e Michelle Henriques, que levaram a proposta de 
ler mais autoras para livrarias e espaços culturais, convidan-
do a todos a acompanharem as leituras de obras escritas por 
mulheres, de clássicas a contemporâneas.

Hoje, o projeto está presente em 19 cidades como, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Brasília, 
Recife, Belo Horizonte, São Luís, Itapetininga, Salvador, São 
Bernardo do Campo, Campinas, Campina Grande, Sorocaba, 
Boa Vista, Juiz de Fora, Natal e Goiânia. Agora, João Pessoa 
também passa a integrar essa lista com o “LeiaMulheresJPA”. 

Quem foi Dôra Limeira - Paraibana, nasceu em João Pes-
soa, bairro de Cruz das Armas. Iniciou os primeiros estudos 
numa escola pública, concluindo-os num colégio religioso 
católico. Graduou e especializou-se em História. Ministrou 
aulas em escolas particulares e em escolas públicas. Também 
lecionou na Universidade Federal da Paraíba. Como professora 
e pesquisadora, redigiu textos de conteúdos técnicos e publi-
cou em revistas especializadas e em jornais locais.  

Ingressou no movimento literário no início da década 
90, onde com o advento da Internet não reconheceu limites 
para a sua criação. Com quatro publicações autorais em sua 
trajetória literária, a escritora participou da coletânea Todas 
as Estações, publicada a partir do concurso Talentos da Matu-
ridade, realizado em 2002 pelo Banco Real. Em 2003 foi eleita 
Revelação Literária pelos leitores do suplemento cultural 
Correio das Artes.

Além disso, escrevia desde criança. Quando se aposentou 
como professora pesquisadora do Departamento de História 
da UFPB, resolveu colocar em prática uma atividade que sem-
pre foi fascinada desde menina e que não desenvolvera até 
então por falta de oportunidades: a literatura.

Lucas Silva
Especial para A União

Presente em 19 cidades do País, Clube de Leitura ocorre hoje, pela primeria vez, na capital

A saudosa escritora Dôra 
Limeira será a homenageada 
pelo evento, que também terá 
a participação da sua filha, a 
atriz Nara Limeira 

Banda Os Gonzagas lança 
CD promocional hoje, em 
apresentação na capital  
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SHOW EVENTO

Circuito Trilha Ecológica 
será realizada amanhã, na 
cidade de Areia  
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FOTOS: Divulgação

Paloma Diniz participará 
do Espaço HQ que celebra 
o Dia da Mulher
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“Leia Mulheres”

 Em sua segunda edição, o projeto 
“Pôr do Sol com Jazz” reúne hoje na Vila 
do Porto, localizada no Centro da capi-
tal, os artistas Jaguaribe Carne, Quarta 
Capa, Bucama e a Dj Kylt. O evento, que 
tem como ideia unir o espetáculo visual 
do pôr do sol no Rio Sanhauá com a boa 
música, tem início às 17h e segue até às 
23h. A entrada para a atividade pode ser 
adquirida na bilheteria da casa no valor 
de R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada. 

Durante as apresentações a improvi-
sação e o experimentalismo do Bucama 
irão tomar conta do público. O grupo, 
formado pelos músicos Burgo Hipólito, 
João Cassiano, Marcos Deparis e Orlando 
Freitas, funde elementos da música do 
mundo, jazz, livre improvisação, experi-
mental e de raízes nordestinas numa só 
sonoridade acústica e orgânica dando 
um tratamento especial, livre do formato 
tradicional da música ocidental.

Somado a isso, o Jaguaribe Carne, 

composto por Pedro Osmar e Paulo Ró, 
vem com toda a sua história de luta e 
excelência sonora.  Atrelados a música 
nordestina como a chamada vanguarda 
paulistana está para a produção Sudeste 
dos últimos anos.  A dupla, que sempre 
atuou com fusão de linguagens , por 
exemplo, artes visuais, artes-gráficas, 
teatro, literatura, jornalismo e com a 
pesquisa e laboratório de sons da “World 
Music”, fazem uma fusão com a vasta 
expressão e riqueza do folclore brasileiro 
e nordestino. 

Entre os ritmos presentes em suas 
improvisações é possível perceber que 
existem pinceladas de ciranda, coco, 
maracatu, caboclinho, catira e boi, que 
se misturam a influências da música do 
oriente, da África, das vanguardas eu-
ropéias do século passado, do jazz, da 
música instrumental brasileira.  

Segundo o compositor e cantor 
Pedro Osmar, ele e Paulo Ró irão trabalhar 

com a chama música livre, onde fazem 
improvisações de até meia hora. “Esse 
processo exige muito do músico, porque 
imagine você fazer improviso de alguma 
coisa em meia hora”, disse Pedro Osmar. O 
compositor comentou ainda que, trabalhar 
com a improvisação é um processo muito 
bom, porque é um caminho livre e que traz 
as suas composições um prazer em tocar.  

Outra novidade do evento é que, para 
encorpar essa edição estarão marcando 
presença e se apresentando com seu 
novo projeto “Quarta Capa” os músicos 
Paulo Ró, Lau Siqueira e Dida Veira. O 
projeto é mais uma aventura do compo-
sitor paraibano Paulo Ró pelos caminhos 
incertos da poesia, desta vez, a partir dos 
versos do poeta Lau Siqueira. A novidade 
é que no disco a voz predominante é a 
da cantora paraibana Dida Vieira, artista 
conhecida e reconhecida nos meios cultu-
rais da Paraíba, mas que até o momento 
não havia lançado um disco solo. (LS) 

Projeto reúne vários músicos no Centro Histórico  
Pôr dO SOL COM JAzz

O pianista Marcos Deparis é do grupo Bucama
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Convocado o
140 constituinte

Ramalho
LeiteA mulher-professora

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Farolito

Quando o Poder Executivo, nos seus três níveis, realiza 
concurso público para o magistério,  o número de inscrições 
é enorme, retrato da atual situação do País, em que o desem-
prego campeia, tornando-se num dos principais problemas do 
Brasil. Entre os candidatos aprovados, a maioria – como se sabe 
é  de mulheres. 

O fato repete o que, de há muito tempo, acontece na edu-
cação no nosso País, onde a maioria absoluta dos professores 
em sala de aula, sobretudo no Ensino Fundamental, é constituí-
da de mulheres o que, de certo modo, mantém uma tradição se-
cular no Brasil: o sexo feminino sempre predominou no ensino 
nacional, seja na escola pública ou particular.

Acompanhei, de perto, quando fui secretário da Educação,  
o exercício da profissão das concursadas, depois de  nomeadas. 
E, em grande número, elas 
chegavam com o coração 
pulsante da vocação que 
chama, plena de conheci-
mentos, buscando atualizar-
se e melhorar o currículo, 
como ao sair da Faculdade 
com o ideal de exercer a 
profissão sagrada – a de 
ensinar, o sonho de ser 
professora.

E com que se depara-
vam, não apenas aquelas 
que  começavam a traba-
lhar, mas quase todas que 
mourejam na escola pública? Dificuldade de acesso, ambiente 
depredado, medo estampado pela violência nos arredores da 
escola, falta de segurança para ela própria na sala de aula, pois 
há infratores a serviço do crime até em lugares que deveriam 
ser sagrados – como nos ambientes em que se ensina a ler.

Têm de enfrentar, também, a falta de cadernos, de livros 
e outros materiais requisitados para o aprendizado, além das 
dificuldades das crianças, jovens e adultos que chegam cansa-
dos, depauperados e às vezes famintos. 

Tudo isso acrescentado às questões salariais, sempre 
presentes na vida das professoras. A baixa remuneração é 
uma preocupação permanente que tem de conviver com a 
preocupação de dar boas aulas e colaborar com as despesas de 
manutenção da família quando essa responsabilidade não lhe  
é totalmente afeta – como hoje em dia já acontece em razoável 
quantidade.

Será que os métodos de ensino que foram abordados 

durante o curso da faculdade estão de acordo com a realidade 
encontrada? Como agir ao encarar uma realidade tão dura que 
nenhuma faculdade ensina? 

É dever das professoras buscar soluções para as enormes 
dificuldades que encontra na escola, reflexo de uma situação 
econômica e social perversa  ou cabe a elas somente ensinar o 
conteúdo programático exigido em cada disciplina?

O que se percebe é que na falta de assistentes sociais e psi-
cólogas dentro de algumas escolas, as professoras precisam até 
compreender um pouco destas áreas para não serem omissas 
diante do lamentável quadro que se apresenta.

Será que isso é justo? Será que somente a vocação de 
professora e o amor pelos alunos darão o suporte  para ela no 
plano, inclusive emocional? Talvez porque não possam respon-

der, como desejariam, 
a estas questões, o 
estresse seja hoje uma 
das doenças que mais 
afetam as professo-
ras.

Além disso, existe 
o fato de a escola, por 
ter  mulheres em sua 
maioria, ser  comu-
mente romantizada 
como um ambiente de 
trabalho diferenciado, 
mais humanitário. 
Tal análise esconde 

preconceitos e contribui para legitimar a identificação de 
comportamentos e funções distintos ou complementares para 
os diferentes sexos: docentes e estudantes e, por consequência, 
condições diferenciadas.

A verdade é que, pela sua própria condição de mulher, a 
professora que tem arraigada tradição  de ser a “segunda mãe” 
da criança, cada vez mais sente os efeitos de qualquer crise em 
que esteja mergulhada a comunidade na qual a escola em que 
exerce sua profissão, esteja inserida. 

Neste breve questionamento, dentro das comemorações 
que ocorrem na semana que vem,  em louvor da  mulher em 
função da passagem de sua data internacional, quero tam-
bém prestar a minha  homenagem a todas aquelas  que foram 
minhas  professoras nas mais diversas fases da vida e, princi-
palmente, parabenizar as heróicas professoras que enfrentam 
a todo o tipo de adversidade para realizar a vocação escolhida e 
que foi tão sonhada durante toda sua vida.  

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Acho é pouco. Lula não tinha de se 
meter com essa turma das empreiteiras. 
As cinco maiores empreiteiras do Brasil 
estavam por trás do Instituto Lula, suas 
viagens para a Lua e seu faturamento 
faraônico. Aliás, “faraó” quer dizer o 
sobrado em que o rei do Egito morava. 
Depois, passou a denominar sua ma-
jestade. Assim, o tríplex que atribuem 
pertencer a Lula, e que dizem ter sido do-
ação de uma empreiteira, é um “faraó”. 
Não é Lula que é faraó, é o apartamento, 
nos últimos andares do edifício. Os 
colegas da imprensa chamam “tríplex”. 
Acho “faraó” mais 
sugestivo.

Desculpe 
o leitor a pressa 
com que estou 
escrevendo suas 
mal traçadas. São 
onze em ponto da 
manhã e agora que 
estou começando 
o artigo. Tenho que 
entregá-lo até o 
meio-dia, e o baru-
lho é grande: Lula 
foi em cana às seis 
da manhã, quero 
dizer, em “condu-
ção coercitiva”. É 
o mesmo que em 
cana. É assim que a 
Polícia Federal tem 
levado o pessoal 
para depor. No 
momento em que escrevo as mal traça-
das, Lula está na sala VIP do aeroporto 
de Congonhas, depondo à PF. Ainda bem 
que é na sala VIP. 

Parece que ele ia ser embarca-
do no avião-camburão da PF, mas, de 
última hora, resolveram interrogá-lo no 
aeroporto. Atenderam a seu apelo: “Não 
me levem para Curitiba”. Fernandinho 
Beira-Mar fez apelo semelhante quan-
do foi preso: “levem-me para qualquer 

Faraó
lugar, menos para Piancó”. Foi 
atendido. Não sei o que ele tinha 
contra Piancó, cidade histórica 
do Sertão nordestino; o médico 
Paulo Soares, a quem foi feito 
o pedido, não revelou. Pode ter 
sido por causa do massacre que 
a Coluna Prestes fez, matando 
dezenas de pessoas degoladas 
– como as vítimas do Estado 
Islâmico. Naquele tempo Prestes 
ainda não era comunista; os 
marxistas não fazem isso.

O fato é que Lula está 
sendo interroga-
do na sala VIP do 
aeroporto. Tem direito: ele é 
um ex-presidente, portanto, 
“veryimportantperson” (vip). 
Enquanto isso, em frente 
ao edifício onde mora, o 
pau-brasil está quebrando. 
Facções do LGBT (lésbicas, 
gays, bissexuais e transexu-
ais, e dos Trabalhadores sem 
Trabalho, engalfinham-se em 
luta corporal. Por sua vez, a 
polícia baixa o pau-brasil. Os 
camburões viraram ambu-
lância, tem cara saindo com a 
cabeça lascada.

Será que Lula vai fazer 
delação premiada, e entregar 
Deus e o Mundo? De mim 
ele só pode dizer que fui seu 
guarda-costas em meia dúzia 
de vezes, quando ele era 

candidato pobre. Depois que a Odebrecht 
e as outras construtoras entraram na 
jogada, fui descartado. Aí as Pedreiras 
Valéria (naquele tempo, empresa do grupo 
Odebrecht) ganharam o alvará de pes-
quisa das minas de ouro de Princesa, no 
Serão da Paraíba, e os garimpeiros foram 
despejados. 

Ora, os garimpeiros estavam lá há 
séculos. Em 1902 (mil novecentos e dois), 
o deputado e coronel da Guarda Nacional-

Marcolino Pereira Lima, meu bisavô e pai 
do deputado e coronel Zepereira (o caudi-
lho de Princesa, que provocou o Golpe de 
Trinta), legalizou os garimpos.Meu bisavô 
obteve alvará de exploração daquelas 
minas, junto com o geólogo Adolfo Van 
der Brüle (acho que é assim, o nome do 
sócio do Padre Cícero). O alvará nunca foi 
revogado, mas o grupo Odebrecht em-
palmou as minas. Foi uma luta – minha e 
do PCdoB – para mantê-las nas mãos dos 
garimpeiros. 

Quanto a Lula e ao PT, nada fizeram 
em prol do povo do garimpo. Por último, 
Lula se conluiou com a Odebrecht, para 
cima e para baixo naquele jatinho, pela 
África, América Central e do Sul, caixeiro 
avoante da maior empreiteira do Brasil, 
quiçá do mundo.

Portanto, eu acho é pouco o que está 
acontecendo com o companheiro Lula. 
A PF varejou sua casa, o Institulo Lula, 
as casas de seus filhos ricos. Não sei se 
encontraram alguma coisa incriminató-
ria. Talvez não, pois há um ano que rola 
essa Lava Jato; já deu tempo de se destruir 
qualquer prova. 

Em tempo: fiz o slogan “Lula lá”, mas 
nada cobrei. Lula pode botar na caixa das 
almas. 

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)

A Constituição da Paraíba de 1989 se aproxima 
dos trinta anos de vigência, com emendas aditivas 
ou supressivas, mas firme na sua permanência. 
Como participante daquela Assembleia Consti-
tuinte, fui um dos homenageados com a “Medalha 
Constituição Cidadã Ulisses Guimarães”, quando da 
passagem dos vinte anos dessa nossa última Carta. 
Ao meu lado, outro companheiro, convocado pelo 
presidente Artur Cunha Lima, recebeu a mesma 
comenda. Esta semana, Múcio Wanderley Satyro 
acatou a convocação definitiva. É o constituinte 
número 14 que nos deixa.

Dos trinta e seis deputados-constituintes, des-
pediram-se Ademar Teotônio, Aércio Pereira,  Wal-
dir Bezerra, Antônio Ivo, Ernany Moura, Egídio 
Madruga, Fernando Milanez, Francisco Pereira, José 
Fernandes, Soares Madruga, Leonel Medeiros, Oildo 
Soares e Judivan Cabral. Agora, Mucinho, tratamen-
to familiar do tio Ernani que se expandia para os 
amigos mais chegados.

Múcio Satyro chegou à Assembleia para cum-
prir mandato na Sétima Legislatura, iniciada em 
1971. No mesmo ano seu tio Ernani Satyro assumia 
o Governo da Paraíba, eleito pela via indireta, graças 
ao Colégio Eleitoral criado pelo regime militar. Não 
foi fácil sua convivência nesse primeiro mandato, 
tendo que enfrentar uma oposição raivosa que, não 
podendo chegar aos chefes militares,  conformava-
se em atacar seu delegado local. Sobre o sobrinho 
recaiam todas as críticas e censuras ao tio gover-
nador. Assis Camelo, seu companheiro de bancada, 
lembra, porém, que apesar de gozar da intimidade 
do poder e do governante, Múcio “nunca se aprovei-
tou dessa força para atropelar qualquer companhei-
ro”.

Em 1974, quando cheguei à Assembleia, inte-
grava um grupo nascido à sombra do governo de 
Ernani, juntamente com Evaldo Gonçalves, Manoel 
Gaudêncio, Nilo Feitosa, Sócrates Pedro e Chico Soa-
res. Este último, substituía, em nome de Patos, jus-
tamente, o deputado Múcio, impedido de renovar  o 
mandato pelo parentesco com o governador. Em 
1978, Múcio retomaria sua cadeira e Chico Soares 
voltaria à sua tarefa no Ministério Público.

A risada de Chico Soares ainda ressoava 
pelos corredores da Casa de Epitácio quando 
Mucinho voltou e, longe do poder exercido pelo 
tio, mostrou seu valor e conquistou luz própria. 
Nesse rastro, uma legião de amigos que choram 
a sua partida.

Com a convocação de  Múcio Satyro, a As-
sembleia Constituinte da Paraíba de 1989  já 
tem número suficiente para se instalar no Céu. 
Desta feita, não somente “invocando a proteção 
de Deus”, mas ao alcance de Sua vista. Descanso 
eterno, dai-lhe Senhor !

 

Será que 
Lula vai 
fazer delação 
premiada, 
e entregar 
Deus e 
o Mundo?
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 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]

 

Cristovam Tadeu

Em cartaz

Música

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

Os Gonzagas lança CD promocional em show 
hoje, com as participações de duas cantoras   

Serviço

 Xote, sanfona e arrasta pé. Esses 
são alguns dos elementos rítmicos e ins-
trumentais que irão compor a apresen-
tação da banda paraibana Os Gonzagas 
hoje. A apresentação, que acontecerá 
no Chopp Time às 23h, tem como foco o 
lançamento de um Cd promocional do 
grupo.  Além disso, fazem participações 
especiais durante a apresentação às 
cantoras Amanda Lyra, participante do 
The Voice Kids, Manu Lima e Rogerinho 
do Acordeon.  A entrada para o show 
poder ser adquirida na bilheteria do 
evento ou antecipadamente nos valores 
de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Segundo o empresário da banda, 
Gustavo Marques, na apresentação a 
banda irá apresentar ao público músi-
cas autorais, algumas músicas que já to-
cam nos shows. E claro, a promoção do 
Cd que é uma prévia do que virá no São 
João. “Esse Cd promocional não é um 
cd de carreira e sim uma prévia do que 
está por vir”, completou o empresário. 

Entretanto, uma novidade que a 
banda está preparando para seus 
fãs, ainda este ano, é o lançamento 
de seu segundo disco. As gravações 
das músicas começarão a ser feitas 
no Rio de Janeiro a partir do dia 
13 de março. “Até o momento não te-
mos nome concreto e quais músicas 
irão entrar, mas é de certo que nele 
terão músicas autorais e o lança-
mento logo mais”, comentou o em-

 

Espaço HQ comemorará 
o mês da mulher

A programação da edição deste mês de março do projeto Espaço HQ 
da Funesc comemorará o Dia Internacional da Mulher. Nesse sentido, o 
evento vai iniciar na quarta-feira, dia 16, a partir das 19h30, no Espaço 
Cultural, em João Pessoa, com a atividade “Estrogênio na Gibiteca”. E no 
sábado (19), data do encerramento, haverá, das 14h às 18h, Feira de 
Quadrinhos, o jogo Quadrinhos e Ação e, às 16h, bate-papo sobre o tema 
“Quadrinistas paraibanas, quem são e onde estão?’, com as participa-
ções das quadrinistas paraibanas Rejane Alves, Paloma Diniz e Mariana 
Sales. As ações serão realizadas dentro ou em frente à Gibiteca Henfil, no 
submezanino 2.

Quadrinhos

Mídia ± panorâmica

A saída de Cardoso. Alvo de pressão por causa da Lava 
Jato, José Eduardo Cardozo deixa o Ministério da Justiça, 
pressionado por Lula por causa da Operação Lava Jato. A 
presidente dilma Rousseff anunciou, segunda-feira passada, 
que Cardozo deixava de comandar o Ministério da Justiça. À 
Polícia Federal a saída de Cardoso causou apreensão.

Odebrecht ataca o MP. Marcelo Odebrecht, herdeiro 
do Grupo Odebrecht, preso desde junho do ano passado 
suspeito de participar do esquema de corrupção instalado 
na Petrobras, apresentou ao juiz Sérgio Moro suas alegações 
finais. No documento, ele ataca o Ministério Público Federal 
e questiona a isenção do magistrado. 

Justiça condena Maluf. Três anos de prisão foi a pena 
estabelecida por lavagem de dinheiro. Não pela Justiça 
brasileira, mas a francesa. O deputado federal brasileiro 
teria enviado para o exterior dinheiro fruto de corrupção no 
período em que era prefeito de São Paulo. A Justiça francesa 
determinou ainda o confisco de 1,8 milhão de euros dele. A 
esposa e o filho do deputado também foram condenados por 
lavagem de dinheiro.

Brasileiros apoiam Hillary. Em sua vitória nas prévias 
democratas na Superterça, a ex-secretária de Estado Hil-
lary Clinton contou com o apoio de áreas de Massachusetts 
com significativa presença de brasileiros. Hillary venceu em 
Boston e em vários distritos vizinhos que abrigam numerosa 
comunidade brasileira desde a década de 1990.

Sobrou também para Trump. Na disputa Republicana, 
Trump também venceu em 7 das 11 prévias, com resulta-
dos especialmente favoráveis em Estados do sul com alto 
percentual de eleitores evangélicos. Em Massachusetts - e 
nas regiões de grande concentração de brasileiros - Trump 
ganhou com boa vantagem sobre o 2º colocado, o governa-
dor de Ohio, John Kasich.

A Bem da Verdade – Esse é o nome do site de Lula 
contendo ações contra jornalistas e respostas à imprensa. A 
plataforma trará todos os tipos de ações cíveis e criminais 
movidas por Lula contra profissionais da imprensa ou per-
sonalidades que supostamente tenham ofendido a honra do 
ex-presidente.

Lula e Marisa sem intimação. Lula e sua mulher, Mari-
sa Letícia, após se negarem a comparecer em audiência e 
protocolarem explicações por escrito no MP-SP, não serão 
intimados novamente (nem intimidados) para depor acerca 
da investigação sobre a suposta ocultação de patrimônio no 
caso do tríplex do Guarujá. Ele e ela, também, não sabem de 
nada. 

O descuido de Cunha. Após várias tentativas frustradas, 
o Conselho de Ética da Câmara dos deputados conseguiu 
aprovar a continuidade do processo por quebra de decoro 
parlamentar contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, 
em sessão que ultrapassou da terça, dia 1º, à madrugada da 
quarta-feira.

Ladrões bondosos. Foi em Pequim, na China. Após o seu 
cachorro-guia ser roubado, Tian Fengbo, de 47 anos, teve uma 
surpresa: ele recebeu o animal de volta acompanhado de um 
bilhete preso ao pescoço, dizendo: “Por favor, nos perdoe”.

Povo ladrão! Numa cidade do interior cearense, após ex-
plodirem caixas eletrônicos de agência bancária, os bandidos 
viram o povo invadir o banco e colher cédulas, junto com a 
quadrilha. O chefe do bando deixou um bilhete para a dele-
gada, reclamando: “O que pegamos não deu nem pra pagar a 
operação”. E desabafou: “Que povo mais ladrão!”

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com

Mídias em destaque

A banda Os Gonzagas é influenciada por artistas regionais  

FOTO: Divulgação

presário da banda Gustavo Marques.
Formado por sete integrantes, o 

grupo de forró natural de João Pessoa, 
traz em sua formação os músicos Yuri 
Gonzaga (voz e sanfona), Felipe Alcântara 
(voz e triângulo), Hugo Leonardo (voz e 
baixo), Carlos Henrique (sanfona), Caio 
Bruno (voz e bateria) e Toni Silva (voz e 
guitarra).

Com Influências em grandes nomes 
da música brasileira como Luiz Gonzaga, 
Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino, 
Flávio José, Falamansa, entre outros, a 
banda foi formada por dois irmãos, um 
primo e quatro amigos.

Com a ideia em fazer um bom som 
de forró, os meninos queriam transportar 
o as músicas de forró que embalaram sua 
infância para a nossa atualidade, mas de 
um jeito todo especial. Então por meio 
dessa sacada, eles deram uma nova rou-
pagem a nossa sonoridade regional, mas 
sem deixar de lado sua essência. 

Os Gonzagas também 
possuem no currículo de 
grandes conquistas. O primei-
ro single da banda, “deixa o 
Vento Levar“, foi selecionado 
entre mais de 500 trabalhos 
para a coletânea do festival de 
música “Music From Paraíba”. 
Já o seu segundo sucesso, “Ah 
Se Eu Fosse dois”, ganhou o 
troféu de Melhor Letra no 13º 
Festival Nacional de Forró 
Itaúnas (Fenfit), além de uma 

turnê internacional passando 
por Londres, dublin e Lisboa.

Festival
Shows das bandas Matanza, Rock 

Rocket, Zefirina Bomba e Incessante 
são as atrações que o Santa Madre 
Cassino está ofertando ao público 
pessoense. Os shows que fazem parte 
do evento, acontecem hoje às 18h, 
no Conventinho localizado no Centro 
Histórico da capital. Os ingressos po-
dem ser adquiridos online através do 
site rockbones.com.br/loja ou então 
através dos pontos de venda fixos 
On The Rocks Pub, Vida Real, Música 
Urbana, PB Suplementos e no Mundo 
Rock Camisetas. Seus valores variam 
de R$ 45 a R$ 90. 

A iniciativa surgiu por meio da 
produtora RockBones. A ideia do even-
to é disseminar entre o cenário musi-
cal pessoense, o primeiro de muitos 
eventos, que tem foco no bom e velho 
rock and roll.  

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 5 de março de 2016

KUNG FU PANDA 3 (EUA 2016). Gênero: Animação. Duração: 
95 min. Classificação: livre. Direção: Jennifer Yuh, Alessan-
dro Carloni. Com Jack Black, Dustin Hoffman e Kate Hudson. 
Sinopse: O sumido pai de Po resolve visitar o filho e levá-lo 
para uma reunião familiar. No meio da confraternização, 
no entanto, o panda guerreiro é surpreendido por um 
espantoso vilão e recorre aos velhos amigos para treinar 
os moradores locais a fim de combater o ser malvado. 
CinEspaço3: 14h, 16h, 18h e 20h (DUB). Manaíra5: 14h15, 
16h30 e 18h45 (DUB). Manaíra9/3D: 13h30, 15h45, 18h 
e 20h30 (DUB). Manaíra10/3D: 13h, 15h15, 17h30 e 
19h45 (DUB). Mangabeira1/3D: 12h45, 15h, 17h25 
e 19h45 (DUB). Mangabeira3: 14h30 e 19h25 (DUB). 
Mangabeira5/3D: 14h e 16h45. Tambiá2: 14h30, 16h30 
(DUB). Tambiá6/3D: 14h20, 16h20, 18h20 e 20h20  
(DUB).

APAIXONADOS (BRA 2016). Gênero: Comédia. Duração 95 min.  
Classificação: 10 anos. Direção: Paulo Fontenelle. Com Nanda 
Costa, Raphael Viana e Roberta Rodrigues. Sinopse:  Três 
casais se encontram e se unem em pleno Carnaval, tentando 
ficar juntos em meio a diversos conflitos que surgem tendo 
a maior festa do Brasil como cenário - e muitas vezes como 
causa. Cássia é a porta-bandeira de uma escola de samba e 
além de se dividir entre as responsabilidades carnavalescas 
e a preocupação com o pai, que está internado, ela se envolve 
com o médico Léo. Outro casal improvável se forma com Soraia, 
uma cabeleireira da comunidade, e Hugo, jovem abastado. 
Outro casal é o da rainha de bateria Sabine, que faz de tudo 
para projetar uma boa imagem de si própria, e o carnavalesco 
Charles. CinEspaço1: 14h30, 16h50,19h10 e 21h20. Manaíra8: 
14h30, 17h, 19h20 e 21h40. Mangabeira3: 17h e 21h45

DEUSES DO EGITO (EUA 2016). Gênero: Aventura. Duração: 127 
min. Classificação: 12 anos. Direção: Alex Proyas. Com Gerard 

Butler, Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau. Sinopse:  
Sinopse: Bek é um mortal pacato que se considera apenas 
mais um soldado, e que vive em um Egito ancestral dominado 
por deuses e forças ocultas. Quando o impiedoso Set, deus 
da escuridão, toma o trono da nação e mergulha a sociedade 
no caos, o jovem se unirá a outros cidadãos e com o poderoso 
deus Horus, para formar uma expressiva resistência. CinEspa-
ço: 14h, 19h (DUB) e 16h30, 21h30 (LEG). Manaíra1: 22h (LEG). 
Manaíra6/3D: 13h15, 16h 19h e 21h50. Mangabeira4: 13h, 
15h45, 21h25 (DUB) e 18h45 (LEG).  Tambiá5: 14h, 16h20, 
18h40 e 21h (DUB).  

 A GAROTA DINAMARQUESA (EUA 2016). Gênero: Drama. Dura-
ção: 119 min. Classificação: Livre. Direção: Tom Hooper. Com 
Eddie Redmayre, Alice Vikander e Bem Whishaw. Sinopse: O 
longa é uma cinebiografia de Lili Elbe (Eddie Redmayne), que 
nasceu Einar Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a se 
submeter a uma cirurgia de mudança de gênero. Em foco o 
relacionamento amoroso do pintor dinamarquês com Gerda 
(Alicia Vikander) e sua descoberta como mulher. CinEspaço1: 
21h20 (LEG). Manaíra2: 15h30 e 20h45 (LEG).

COMO SER SOLTEIRA (EUA 2016). Gênero: Comédia. Duração: 
110 min. Classificação: 14 anos. Direção: Christian Ditter. 
Com Dakota Johnson, Rebel Wilson e Leslie Man. Sinopse: 
Alice (Dakota Johnson) acabou de sair de um relacionamento 
e não sabe muito bem como agir sem outra metade. Para sua 
sorte, ela tem uma animada amiga (Rebel Wilson) especialista 
na vida noturna de Nova York, que passa a ensiná-la como ser 
solteira. Manaíra1: 14h, 19h30 (DUB)e 16h50 (LEG).  Tambiá1: 
16h15 e 20h45 (DUB).

DEADPOOL (EUA 2016). Gênero:Ação. Duração:107 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Tim Miller. Com Ryan 
Reynolds, Morena Baccarin e Ed Skrein. Sinopse: A ação 

conta a história de um ex-militar e mercenário, Wade 
Wilson que é diagnosticado com câncer em estado ter-
minal, porém encontra uma possibilidade de cura em uma 
sinistra experiência científica. Recuperado, com poderes 
e um incomum senso de humor, ele torna-se Deadpool e 
busca vingança contra o homem que destruiu sua vida. 
CinEspaço3: 22h (LEG). Manaíra2: 13h05 e 18h15 (DUB).  
Manaíra7: 14h45, 17h15, 19h45 e 21h40.  Mangabeira2: 
13h30, 16h ,18h25 e 20h45 (DUB). Tambiá4: 14h20, 
16h30, 18h40 e 20h50 (DUB). 

O REGRESSO (EUA 2015). Gênero: Aventura. Duração: 156 
min. Classificação: 16 anos. Direção:Alejandro González 
Iñarritu. Com Leonado DiCaprio, Tom Hardy e Domhnall Gleeson. 
Sinopse: Em 1822, Hugh Glass parte para o oeste americano 
disposto a ganhar dinheiro caçando. Atacado por um urso, 
fica seriamente ferido e é abandonado à própria sorte pelo 
parceiro John Fitzgerald, que ainda rouba seus pertences. 
Entretanto, mesmo com toda adversidade, Glass consegue 
sobreviver e inicia uma árdua jornada em busca de vingança.  
Manaíra5: 21h (LEG). Manaíra9: 22h30. Manaíra10: 22h  (LEG).
Mangabeira1: 22h (DUB). 

OS DEZ MANDAMENTOS (BRA 2015). Gênero: Drama. Duração: 
120 min. Classificação: Livre. Direção: Alexandre Avancini. Com 
Guilherme Winter, Sérgio Marone e Camila Rodrigues. Sinopse: 
O filme é uma adaptação cinematográfica baseada na Bíblia e 
na célebre novela homônima da Rede Record, um dos maiores 
fenômenos de audiência dos últimos tempos da televisão 
brasileira. A épica e emocionante saga de Moisés, retratada 
na novela, que cobre mais de cem anos de história e adapta 
livremente quatro livros da Bíblia, ganhará cenas inéditas e 
um final diferente do veiculado na televisão.  Manaíra3: 13h e 
15h45. Manaíra4:13h45, 16h30. Mangabeira5: 20h e 22h30. 
Tambiá1: 14h e 18h30. 

Lucas Silva
Especial para A União



Turismo

Circuito Trilha Ecológica 
São 12km de caminhada respirando o ar puro da mata nativa, passando por 

moradias, roçados, nascentes, serras, propriedades privadas e reservas ambientais 
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Paraíba: todos os cantos
l  Araruna  

Se você é admirador da nature-
za e gosta de aventura, prepare-se 
e embarque com a jardineira Flor da 
Trilha em uma emocionante aventu-
ra nos dias 23 e 24 de abril próximo. 
O destino será o Parque Estadual 
da Pedra da Boca, em Araruna, que 
fica exatamente na divisa dos Es-
tados da Paraíba e o Rio Grande do 
Norte. Não fique fora dessa aven-
tura em uma região que é rica em 
belos cenários naturais em perfeito 
contato com a natureza. No roteiro, 
que será conduzido pelo condutor 
local Tico, contará com rappel e 
instrutor credenciado na pedra da 
caveira, pêndulo e trilhas ecológi-
cas, com pernoite do sábado para o 
domingo em um alojamento e quem 
tiver barraca tem um espaço amplo 
com toda estrutura de banheiro e 
chuveiro.

 O transporte de João Pessoa 
até o local será feito na jardineira 
Flor da Trilha, partindo da capital 
logo no inicio da manhã, passando 
pelos municípios de Bananeiras e 
Belém. O pacote custa R$ 200,00 
incluindo alimentação no Restau-
rante Pedra da Boca. Informações 
nos fones: (83) 99127-9723 / 
998559197 / 99952-0109.

l  Dicas 
Algumas ações que podem 

ser denunciadas pelo turista que 
comprar pacotes turísticos em 
Agências de Viagens:

 – Guia de Turismo sem por-
tar a respectiva credencial, carac-
teriza ilegalidade;

 - Agente de Viagens exer-
cendo as atividades de Guia de 
Turismo sem ser credenciado 
como tal;

- Guia de Turismo exercendo 
as atividades de Agências de Via-
gens sem ser credenciado como 
Agente de Viagens;

- Guia Nacional exercendo 
a categoria de Guia Regional ou 
vice-versa;

- Promotora de vendas exer-
cendo a profissão de Guia de Tu-
rismo ou Agente de Viagens.

l  Galante 
Para quem gosta de trio pé de serra e da nossa comida regional a 

Casa de Cumpade, na zona rural de Galante, distrito de Campina Grande, é 
uma boa opção para o final de semana. O ambiente de fazenda é atrativo 
e confortável em contato direto com a natureza, contando um vasto car-
dápio onde são oferecidos tradicionais pratos, a exemplo do bode guisado, 
feijão verde na nata, galinha de capoeira, entre outras delícias feitas a partir 
de produtos do cultivo e criação da própria fazenda. No sábado o almoço 
é servido a partir das 12h e no domingo a partir das 8h tem um excelente 
café da manhã, com diversas variedades, entre bolos, tapiocas, panquecas, 
inhame, macaxeira, cuscuz, entre outros e, a partir das 12h começa o almoço 
com animação do tradicional forró pé de serra. Informações: (83) 99187-
5587 (83) 98770-4760.

teresaduarte2@hotmail.com

Teresa Duarte

l  Alagoa Grande 
Uma das belas igrejas existentes na Paraíba é a Matriz de Nossa Se-

nhora de Boa Viagem, no município de Alagoa Grande, idealizada e fundada 
pelo seu primeiro vigário, Frei Alberto Cabral, em 1861. Ela foi inaugurada 
em 1868, em estilo clássico, mas reformas ocorridas ao longo dos anos 
também lhe deram traços góticos e barroco. A catedral possui duas torres 
altas, o que significava poder e imponência numa sociedade escravocrata. 
Na torre direita fica o sino da igreja e na torre esquerda foi instalado um 
relógio trazido dos Estados Unidos em 1930. A cruz de 150cm, instalada no 
cume central da igreja, é símbolo do catolicismo.

l Litoral Sul 
Corais, piscinas naturais, águas transparentes, 

falésias coloridas, rios e lagoas. Essas são as belezas naturais 
nas praias do Litoral Sul paraibano, paradisíacas e muitas vezes, deser-

tas, elas estão situadas nos municípios do Conde e Pitimbu, distante apenas 
20 quilômetros de João Pessoa. No caminho, seguindo pela PB 008, no Altiplano 

Cabo Branco, uma bela paisagem que é vista até chegar às Praias de Jacumã, 
Praia do Amor, Carapibus e Tabatinga, que oferecem pousadas, hotéis, restauran-
tes, bares e infraestrutura aos turistas. Para os adeptos do ecoturismo a emo-

ção fica por conta das Praias de Coqueirinho e Tambaba (primeira praia de 
nudismo oficial no Nordeste e a segunda no Brasil, desde 1989). Na via 

de acesso a praia, uma parada na Arca do Bilú, lugar agradável 
que conserva bem a natureza e oferece uma gastro-

nomia de primeira.

l  Cabedelo 
As obras de reordenamento do Parque Turístico do Jacaré, no 

município de Cabedelo, continuam em ritmo acelerado. Na última 
sexta-feira o secretário de Turismo do município, André Felisberto, 
visitou, as obras de conclusão do passeio público e o andamento 
do Mercado de Artesanato e do muro de arrimo, que está em fase 
de conclusão. O novo Parque do Jacaré contará com um Centro de 
Artesanato com 40 boxes; praça de alimentação com 15 estabeleci-
mentos; área de serviços (bancos, correios, informações turísticas, 
policiamento, dentre outros) com mais 12 boxes; além do espaço 
para quatro grandes restaurantes, que ficarão situados em bases 
elevadas, possibilitando a ampla visibilidade do espetáculo realizado 
no rio. A nova área busca contemplar a valorização dos espaços 
verdes já existentes, locais para passeios públicos, praças e, princi-
palmente, uma área maior para o público contemplar o Pôr do Sol. O 
projeto para o espaço ainda prevê toda a urbanização da área e a 
reforma dos banheiros públicos.

Mais de 40 amantes da natu-
reza devem participar amanhã da 
caminhada “Circuito Trilha Ecoló-
gica”, no município de Areia, região 
do Brejo paraibano, evento que pro-
mete ser o novo destino de turismo 
de aventura no Estado. O projeto, 
desenvolvido em parceria com a 
ONG Anda Brasil, foi idealizado por 
Amélia Marques, coordenadora do 
Grupo de Caminhada Jampa em Tri-
lhas e Luciana Balbino, presidente 
da Associação para o Desenvolvi-
mento Sustentável da Comunidade 

da Chã de Jardim (Adesco), localiza-
da no Parque Estadual Mata do Pau 
Ferro.

São 12km de caminhada res-
pirando o ar puro da mata nativa, 
passando por moradias, roçados, 
nascentes, serras, propriedades 
privadas e reservas ambientais. O 
percurso será iniciado às 8h tendo 
como ponto de partida o Centro de 
Ciências Agrárias da Universidade 
Federal da Paraíba – UFPB, no Cam-
pus II. No caminho, uma parada no 
Museu da Rapadura para conhecer 

todas as etapas do trabalho arte-
sanal na produção, desde a grande 
moenda de madeira usada para ex-
tração do caldo da cana até a colo-
cação do doce nos tradicionais for-
matos retangulares. 

Além do processo de produ-
ção da rapadura, os participantes 
também vivenciaram a época dos 
senhores de engenho na tradicional 
casa grande, que continua lá muito 
bem preservada, abrigando objetos 
singularmente curiosos, a exemplo 
do relógio de parede de 226 anos 

que ainda funciona, palmátória de 
ferro, oratório típico e uma coleção 
de móveis rústicos que eram usa-
dos. A próxima parada será no En-
genho Bujari, para apreciar o belo 
jardim da propriedade e também 
adquirir os produtos vendidos na 
loja que são a rapadura em forma-
tos variados e o açúcar mascavo. 

Partindo do Engenho Bujari 
o destino é a Comunidade Chã de 
Jardim, local lindo onde foi cria-
da uma convivência pacífica com 
a natureza, gerando oportunidade 

de renda com o beneficiamento de 
frutas sem conservantes e livres de 
agrotóxicos. É na comunidade que o 
percurso será encerrado com almo-
ço no Restaurante Rural Vó Maria, 
lugar onde os participantes ao som 
de voz e violão com Rejane Ribeiro, 
degustarão uma deliciosa culinária 
caseira e prepararão a sua própria 
salada na horta orgânica que é cul-
tivada no restaurante. Inscrições 
no site da ecobooking ou pelo te-
lefones (83) 988268208 ou (83) 
999982597.

O Engenho Bujari faz parte do roteiro do Circuito Trilha Ecologica que também passará pelo Museu da Rapadura, trecho da mata nativa, finalizando a caminhada com almoço no Restaurante Rural Vó Maria

FotoS: teresa Duarte
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Entidade denuncia condições análogas em lavouras do País

Trabalho escravo
Tomas Okuda
Agência Estado

O DanWatch, centro de 
pesquisa independente da 
Dinamarca, desenvolveu in-
vestigação jornalística sobre 
as condições de trabalho nas 
lavouras de café do Brasil. 
Entre outras constatações, 
a organização relata condi-
ções de trabalho análogas 
à escravidão, aplicação de 
agrotóxicos perigosos e falta 
de equipamentos de prote-
ção.

O relatório, disponível 
no site da organização, com 
fotos, vídeos e depoimen-
tos, está dividido em 17 ca-
pítulos. “O DanWatch pode 
provar que os trabalhadores 
dos cafezais, na maior nação 
de café do mundo, labutam 
em condições contrárias 
à legislação brasileira e às 
convenções internacionais”, 
diz o centro de pesquisa, no 
estudo.

O trabalho infantil em 
plantações de café do Brasil 
também é denunciado pela 
organização dinamarque-
sa. “Dois meninos, de 14 e 
15 anos, que colhiam café, 
foram libertados das condi-
ções de trabalho análogas 
à escravidão, durante uma 
inspeção regulamentar, na 
qual o DanWatch participou, 
em julho de 2015”, revela a 
entidade.

Segundo DanWatch, as 
autoridades brasileiras não 
têm números precisos so-
bre o total de crianças que 
trabalham nas plantações 
de café. “Mas, no maior Es-

FOTO: Reprodução/Internet
tado produtor de café do 
Brasil, Minas Gerais, 116 mil 
crianças, de 5 a 17 anos, tra-
balhavam na agricultura em 
2013”. 

Outra constatação do 
relatório é a aplicação de 
agrotóxicos, perigosos para 
a saúde, sem os adequados 
equipamentos de proteção. 
“Nas plantações brasilei-
ras, o café é pulverizado 
com agrotóxicos perigosos, 
ilegais na Dinamarca e na 
União Europeia, e que são 
causadores de doenças”, 
afirma DanWatch.

O centro de pesquisa 
europeu acrescenta, ainda, 
que entrevistou organiza-
ções e sindicatos de tra-
balhadores brasileiros, os 
quais estimam que até me-
tade dos trabalhadores do 
café trabalha sem contra-
tos legais. Também aponta 
para outros problemas na 
atividade, como pagamento 
de salário a menor e graves 
acidentes. “Para os traba-
lhadores da maior nação de 
café do mundo, o transporte 
é perigoso, as condições de 
moradia são miseráveis e a 
jornada de trabalho é longa, 
com baixos salários”. 

“De acordo com organi-
zações de trabalho, até me-
tade dos empregados está 
trabalhando sem contrato e, 
portanto, não tem direito a 
serviços sociais básicos”, diz 
o DanWatch.

A organização afirma, 
ainda, que contatou as em-
presas multinacionais Nes-
tlé e Jacobs Douwe Egberts, 
responsáveis por cerca de 

40% do mercado global de 
café, donas de marcas como 
Nescafé, Nespresso, Gevalia 
e Senseo. 

Segundo DanWatch, as 
empresas admitiram que o 
café originário de plantações 

com condições de trabalho 
análogas à escravidão pode ter 
acabado em seus produtos. 

Nestlé e Jacobs Douwe 
Egberts, conforme DanWa-
tch, adotam diretrizes éti-
cas para as suas compras 

de café, exigindo que seus 
for neced ores  cu mp ram 
uma série de convenções 
internacionais, incluindo 
de Direitos Humanos e da 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). “Depois 

do relatório do DanWatch, 
as companhias reconhecem 
que há necessidade de se 
fazer mais para resolver os 
problemas da produção do 
café brasileiro”, afirma o cen-
tro de pesquisa.

Número de crianças que trabalham em lavouras brasileiras não é computado pelo Governo Federal, diz entidade da Dinamarca, DanWatch

Mônica Reolom
Agência Estado

 Pousos e decolagens 
simultâneos nas duas pistas 
do Aeroporto Juscelino Ku-
bitschek, em Brasília, foram 
suspensos após dois aviões 
quase se chocarem no ar na 
quarta-feira, 2. Desde o fim 
do ano passado, o aeroporto 
havia se tornado o primeiro 
da América Latina a operar 
com duas pistas ao mesmo 
tempo, com 1,8 mil metros 
de distância entre uma e ou-
tra.

De acordo com a Ae-
ronáutica, por volta das 10 
horas de quarta-feira foi 
registrada uma ocorrência 
envolvendo aeronaves co-
merciais que decolavam si-
multaneamente. 

A primeira, da Avianca 
(voo 6291), com destino a 
Goiânia, decolou da pista da 
direita cumprindo o perfil 
do procedimento de subi-
da, ou seja, efetuando curva 
à direita após a decolagem. 
A segunda aeronave, da Gol 
(voo 1402), com destino a 
Palmas, decolou da pista da 
esquerda e deveria manter 
a reta após a decolagem. No 
entanto, efetuou curva à di-
reita. Ao perceber a situação, 

ainda segunda a Aeronáuti-
ca, o controlador de tráfego 
aéreo emitiu as instruções 
necessárias para garantir a 
segurança dos voos. Assim, 
como medida preventiva, 
“as decolagens simultâneas 
estão suspensas enquanto a 
investigação do incidente es-
tiver em andamento”, disse o 
órgão

A Gol informou em nota 
que “está apurando a traje-
tória do voo” e que “está em 
contato com as autoridades 
aeronáuticas para esclarecer 
o ocorrido”. A companhia aé-
rea ainda afirmou que “em 
nenhum momento houve ris-
co para as aeronaves”.

Outro caso
Outro incidente já ha-

via mobilizado o controle do 
tráfego em Brasília, às 7h30 
da manhã do dia 24 de feve-
reiro, quando o bimotor da 
Polícia Federal, que trans-
portaria o publicitário João 
Santana e sua mulher Môni-
ca Moura de São Paulo para 
Curitiba, cometeu um erro na 
decolagem da capital federal 
para cumprir a missão e qua-
se se chocou com um avião 
da Força Aérea Brasileira 
(FAB) que decolava, no mes-
mo instante, de outra pista

FAB proíbe decolagens 
simultâneas de aviões

AEROPORTO DE BRASÍLIA

O Governo Federal estuda 
criar um cadastro com infor-
mações de produtividade das 
propriedades brasileiras para 
apoiar o seguro rural. Segundo 
o secretário de Política Agríco-
la do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, An-
dré Nassar, o cadastro de pro-
dutividade ajudará a calcular os 
riscos das lavouras para o segu-
ro rural. “O ministério vai dizer 
qual é o risco e não as segurado-
ras”, comentou.

O secretário adiantou tam-
bém que o governo pretende 
ampliar, no novo Plano Agrícola 
2016/2017, a negociação coleti-
va para a contratação do seguro 
rural. O plano safra deverá ser 
lançado até o final do primeiro 
semestre deste ano.

De acordo com Nassar, o 
governo tem como meta para 
subvencionar o seguro um orça-
mento de R$ 1,1 bilhão. Isso da-
ria, projetou, para segurar cerca 
de 31 milhões de hectares, pro-
tegendo, assim, 100% do cus-
teio das oito principais culturas 
do País. Para a próxima tempo-
rada, o Governo Federal estuda 

formas de diversificar as fontes 
de crédito de custeio. “Diante 
da desaceleração dos recursos 
captados pelos depósitos à vis-
ta e da poupança rural, o go-
verno pretende intensificar a 
oferta de recursos para finan-
ciar o custeio da safra agrícola 
com fontes da Letra de Crédito 
do Agronegócio (LCA), Certifi-
cados Recebíveis do Agronegó-
cio (CRA), Cédula do Produto 
Rural (CPR) e da Cédula do Pro-
duto Rural do setor florestal”, 
disse Nassar.

Outro ponto defendido 
pelo secretário do Mapa é dar 
mais destaque ao financiamen-
to de comercialização. “Como 
os preços das commodities ca-
íram no mercado internacio-
nal, o agricultor precisa ter se-
gurança e tranquilidade para 
negociar seu produto em uma  
melhor época.”

A partir da próxima safra, 
acrescentou o secretário, o zo-
neamento de risco climático será 
feito pela faixa de risco (20%, 
30% e 40%) de determinado 
município para a soja e milho 
em cada época de plantio, e não 

mais como vinha sendo feito an-
teriormente, com percentual de 
20%. Gradativamente, o novo 
formato será aplicado às outras 
culturas zoneadas. O estudo está 
sendo feito em parceria com a 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa).

O governo estuda ainda 
uma forma de antecipar os re-
cursos de financiamento de es-
tocagem do Funcafé, informou 
o secretário de Política Agrícola. 
Na safra 2015/2016, o crédito foi 
liberado entre 1º de abril a 30 
de janeiro do ano seguinte.

Propriedades rurais brasileiras 
terão cadastro de produtividade

cáLcuLO DO SEGuRO RuRAL

Ministério da 
Agricultura vai 
lançar o
Programa Plano 
Safra até o 
final do primeiro 
semestre 
desse ano

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 5 de março de 2016



Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.440,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013004
Responsavel.: KARLA DE CASSIA GOMES LOURENCO
CPF/CNPJ....: 504472204-97
Titulo......: C. A. MERCANTIL  R$          4.960,03
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2016 - 011346
Responsavel. :  MARCIO RAMALHO DA SILVA 
59200596487
CPF/CNPJ....: 020212805/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            503,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013029
Responsavel.: MARIA ELINETE NUNES DE MASCENA
CPF/CNPJ....: 019283918/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012154
Responsavel.: MASTER AR CONDICIONADO LTDA
CPF/CNPJ....: 012774333/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            223,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011127
Responsavel.: PANIFICADORA MZ LTDA  ME
CPF/CNPJ....: 015610502/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012140
Responsavel.: PADARIA AREIA E MAR
CPF/CNPJ....: 012999007/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            884,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013043
Responsavel.: REINALDO BERTODO A S JUNIOR
CPF/CNPJ....: 021265250/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            177,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012533
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ....: 019053812/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.663,44
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010752
Responsavel.: SILVANEIRE DOS SANTOS 55630022504
CPF/CNPJ....: 017330018/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            288,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013078
Responsavel.: XIAN QING YANG
CPF/CNPJ....: 015169091/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012143
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,  05/03/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 978889154-34
Titulo......: NOTA CRED RURAL  R$         23.589,96
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012976
Responsavel.: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDEN
CPF/CNPJ....: 019822249/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.700,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012996
Responsavel.: DENIZE DA SILVA MAIA
CPF/CNPJ....: 010957664-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,66
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011559
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 006173719/0002-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.198,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012605
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 006173719/0002-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.699,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012616
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 006173719/0002-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.552,53
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012622
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 006173719/0002-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.428,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012626
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 006173719/0002-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.948,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012627
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 006173719/0002-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.226,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012628
Responsavel.: JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 013904154-06
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            300,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010726
Responsavel.: JOSINETE VASCONCELOS CAM-
PELO ME
CPF/CNPJ....: 000965241/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.076,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011940
Responsavel.: JP ATLANTICO PIZZARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 021603435/0001-09

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
EUNÁPIO TORRES

6º SERVIÇO NOTARIAL E 2º REGISTRAL
Titular: Belª Maria Emilia Coutinho Torres de Freitas
EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE

Dra. MARIA EMILIA COUTINHO TORRES DE FREITAS, Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis da Zona Norte, seguindo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como 
pela credora do Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária, firmado com o BANCO 
BRADESCO S/A, registrado sob o nº 4 na matrícula nº 81.702, referente ao imóvel situado naA-
venida Almirante Barroso, nº 438, Centro, João Pessoa – PB, venho intimar os Senhores,Marcial 
Duarte de Sá Filho e Renata Sayonara Trindade de Sá, para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais que se encontram vencidas, sujeitas à atualização monetária, aos juros de mora até 
a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se também, os encargos que 
vencerem neste período.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO das Vossas Senhorias, para que se dirijam a este Cartório Eunápio 
Torres, situado à Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 300, Altiplano Cabo Branco, nesta 
Capital, onde deverão efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data desta publicação. Na oportunidade, ficam Vossas Senhorias cientificadas que o não 
cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – BANCO BRADESCO S/A – nos termos do 
Art. 26, § 7º da Lei 9514/97. João Pessoa (PB), 23 de Fevereiro de 2016.

Atenciosamente,
Oficial de Registro de Imóveis

Eunápio Torres – ServiçoNotarial e Registral

EUNÁPIO TORRES – 6º NOTARIAL E REGISTRAL
Rua Com. Renato Ribeiro Coutinho, 300 – Altiplano Cabo Brando – João Pessoa/PB
Tel.: (83) 3219-1234 / Fax (83) 3252-2322 – CNPJ 09.362.310/0001-20 – www.eunapiotorres.

com.br
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA 

INVALIDA ESTE DOCUMENTO

EDITAL
REGISTRO IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE ITABAIANA - PB

EDITAL DE LOTEAMENTO
REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA, na forma da lei. Faz público para ciência dos interessa-

dos, em cumprimento ao disposto no art 2º do Decreto-Lei nº 58 de 10/12/1937, regulamentado pelo 
Decreto nº 3.079, com modificações introduzidas pelo Decreto –Lei nº 271 de 28/02/1967, ao qual foi 
incorporada a Lei nº 4.591 de 16/12/1964, que os senhores RAFAEL BORBA RODRIGUES MUNIZ, 
RG nº 5663589, SSP/PE e do CPF nº 045.608.754-05, brasileiro, solteiro, Administrador, residente 
e domiciliado na Rua Conselheiro Portela, n° 602, Espinheiro, Recife, Estado de Pernambuco e 
MILENA BORBA RODRIGUES MUNIZ, RG nº 5663569, SSP/PE e do CPF nº 037.935.174-97, 
brasileira, solteira, Arquiteta e Urbanista, residente no mesmo domicilio, depositou neste Cartório, 
situado na A José Silveira, nº 70, Centro, Itabaiana/PB, o memorial, plantas e demais documentos 
relativos ao imóvel de sua propriedade localizado no Município de Juripiranga/PB, denominado 
LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO II, nome fantasia (LOTEAMENTO SANTA MARIA II), COM ÁREA 
DE 02 ha, composto de 05 quadras, 98 (noventa e oito lotes) de terreno, dotados de ruas com 6m 
de largura, água,  energia elétrica, meio fio e área verde.

As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel 
deverão se apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação do pre-
sente edital. Findo o prazo e não havendo reclamação, será feito o registro, ficando os documentos 
à disposição dos interessados no horário de expediente.

Dado e passado na Cidade de Itabaiana, Estado da Paraíba, 02 de março de 2016.
Eu, Tabeliã do 1º Ofício da Comarca de Itabaiana – PB, que digitei e subscrevo. O referido é 

verdade e dou fé. REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2016

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em con-
tabilidade pública, para elaboração de balancetes mensais, prestação de contas anual, RREO e 
RGF desta prefeitura / Modalidade de licitação: Inexigibilidade nº 01/2016 / Fundamentação legal: 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações / Valor do contrato: R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos 
reais) / Crédito pelo qual correrá a despesa: Recursos Próprios / Contratante: Prefeitura Municipal 
de Alagoa Nova / Contratada: BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA / Prazo de vigência: 15 de 
fevereiro a 31 de dezembro de 2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 01/2016
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO, conforme disposto 

no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no art. 25, inc. II, da citada lei, inexigibilidade de licitação 
nº 01/2016 em favor da empresa BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA – EPP, para prestar os 
serviços técnicos especializados em contabilidade pública, para elaboração de balancetes mensais, 
prestação de contas anual, RREO e RGF desta prefeitura, pelo valor mensal de R$ 7.500,00 (Sete 
mil e quinhentos reais), ficando o valor total em R$ 82.500,00 (Oitenta e dois mil e quinhentos reais). 
Providencie-se a celebração do necessário contrato, e o empenho da despesa nas dotações próprias 
do orçamento vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no 
art. 26 da já citada lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

Algodão de Jandaíra, 16 de fevereiro de 2016.
Humberto dos Santos

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 01/2016

Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO, conforme disposto 
no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no art. 25, inc. II, da citada lei, inexigibilidade de licitação nº 
01/2016 em favor da empresa BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
13.009.835/0001-54, localizada na Rua Napoleão Laureano, 299, Centro, na cidade de Esperança, 
estado da Paraíba, para prestar os serviços técnicos especializados em contabilidade pública, para 
elaboração de balancetes mensais, prestação de contas anual, RREO e RGF desta prefeitura, pelo 
valor total de R$ 82.500,00 (Oitenta e dois mil e quinhentos reais). Providencie-se a celebração 
do necessário contrato, e o empenho da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente, e 
publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da já citada lei, 
para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

Alagoa Nova, 15 de fevereiro de 2016.
Kleber Herculano de Moraes

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2016

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em 
contabilidade pública, para elaboração de balancetes mensais, prestação de contas anual, RREO 
e RGF desta prefeitura / MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade nº 01/2016 / FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações / VALOR DO CONTRATO: R$ 82.500,00 (Oitenta 
e dois mil e quinhentos reais) / CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: RO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / FUNDO ESPECIAL / PARTES: CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Algodão de 
Jandaíra - CONTRATADA: BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA – EPP / PRAZO DE VIGÊNCIA: 
16 de fevereiro a 31 de dezembro de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0002/2016

Objeto: Prestação de serviços advocatícios especializados, de notória especialização, de natu-
reza singular, para consultoria e assessoria em acompanhamento de processos junto aos tribunais 
/ Modalidade de licitação: Inexigibilidade nº 02/2016 / Fundamentação legal: Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações / Valor do contrato: R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) / Crédito pelo qual correrá 
a despesa: Recursos Próprios / Contratante: prefeitura municipal de alagoa nova / Contratado: Paulo 
Ítalo de Oliveira Vilar / Prazo de vigência: 15 de fevereiro a 31 de dezembro de 2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 02/2016

Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO, conforme disposto 
no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no art. 25, inc. II, da citada lei, inexigibilidade de licitação nº 
02/2016 em favor de PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR, com endereço na Avenida Monsenhor 
Odilon Coutinho, 110, Apto/Sala 204, Cabo Branco, na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba, 
para prestar os serviços advocatícios especializados, de notória especialização, de natureza singular, 
para consultoria e assessoria em acompanhamento de processos junto aos tribunais, pelo valor 
total de R$ 44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais). Providencie-se a celebração do necessário 
contrato, e o empenho da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente, e publique-se 
o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da já citada lei, para fins de 
eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

Alagoa Nova, 15 de fevereiro de 2016.
Kleber Herculano de Moraes

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015
AVISO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

OBJETO: Pré-qualificação de empresas do ramo da construção civil para apresentação de 
propostas e subsequente contratação junto ao Banco do Brasil S.A e/ou Caixa Econômica Federal, 
para a Construção de Unidades Habitacionais e respectiva infraestrutura interna, destinada a famílias 
com renda brutal mensal de 03 (três) até 06 (seis) salários mínimos, no âmbito do Programa Minha 
Casa Minha Vida, no Loteamento Jardim Atlântico - II, município de Cabedelo-PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09.012.493/0001-54, por intermédio da 
Comissão Especial para Chamamento Público, constituída pela Portaria nº 9.679/15 de 12 novembro 
de 2015, comunica aos interessados no Chamamento Público nº 002/2015, Processo administrativo 
nº 002/2015 que, após exame da nova documentação apresentada, conforme faculdade de que trata 
o § 3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93, bem como emissão de parecer técnico, a Comissão Especial 
para Chamamento Público decidiu CLASSIFICAR a proposta técnica da COINPA - CONSTRUTORA 
E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA. – EPP, única empresa habilitada no presente 
Chamamento Público nº 002/2015, uma vez que a empresa participante atendeu às exigências do 
Edital nº 002/2015 e obteve a pontuação geral de 85 pontos, sendo, portanto, considerada PRÉ-
-QUALIFICADA no presente Chamamento Público. Fica aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias 
úteis. Informações adicionais na sede da Secretaria de Habitação - SEHAB, situada na Praça Getúlio 
Vargas, nº 49, Centro, Cabedelo – PB, no horário de 08h às 14h. Cabedelo/PB, 03 de março de 
2016. Deborah Araújo B. Queiroz – Presidente.

Cabedelo/PB, 03 de março de 2016.
DEBORAH ARAÚJO B. QUEIROZ

Presidente da Comissão Especial para Chamamento Público

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2016

PROCESSO ADM Nº 0298
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA, MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO E 
ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS

O município de Santa Rita, através da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e por 
meio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público o EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 005/2016, para credenciamento de EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCE-
DIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA, MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO E 
ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS, a ser realizado em Unidade 
de Saúde no município de Santa Rita, para atender usuários do SUS, com fundamento na Lei Fe-
deral nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas que regem a matéria. Data e Local para 
entrega dos envelopes: * Até o dia 21 de Março de 2016, às 10h00min, na Comissão Permanente 
de Licitação, situada à Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Miritânia, Santa 
Rita/PB. Na mesma data e horário será realizada a sessão pública. Requisitos e/ou documentos: 
Os procedimentos para participação estarão disponíveis no Edital de Chamamento Público n° 
005/2016, na Sala da CPL. 

Santa Rita - PB, 03/03/2016
JOSÉ ROBSON FAUSTO

- Presidente CPL -

COMARCA DE BAYEUX. 4ª VARA. EDITAL DE CITACAO. PRAZO: 20 DIAS. Processo: 0000254-
40.2012.815.0751 Ação: EXECUCAO DE TITULO EX. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em 
virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, conhecimento tiverem ou 
a quem interessar possa que por este Juízo se processa a ação de Execução (título de crédito) nº 
0000254-40.2012.815.0751 em que figura como exequente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
S/A e Executado TONY COMÉRCIO DE MASSAS ITALIANAS E SALGADOS LTDA (CNPJ nº 
00.905.967/0001-12) e outros. É o presente para cobrança da quantia de R$ 47.225,74 (quarenta e 
sete mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) representado pelo título de Nota 
de Crédito Industrial nº 185.2011.522.4099, emitido em 25/07/2011. E para que a notícia chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito expedir 
o presente edital para CHAMAR E CITAR o corresponsável ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA com 
endereço na rua Frei Henrique de Coimbra, 756,  Varadouro, João Pessoa-PB CEP 58011-310, 
atualmente em local incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três)dias pagar o débito ou oferecer 
bens a penhora suficiente para garantia a execução, sob pena de serem  penhorados bens do de-
vedor tantos quantos bastem para garantir a execução. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Bayeux-PB, aos 29 de fevereiro de 2015. O presente edital foi digitado pela Técnica Judiciária, 
Carla Maria Arruda de Azevedo carvalho, em cumprimento a determinação do Dr. Francisco Antunes 
Batista, Juiz de  Direito desta 4ª Vara. 

TEXPAR TÊXTIL DA PARAÍBA S.A.
CNPJ 01.797.251/0001-01 - NIRE 25.3.0000928-4

Aviso aos Acionistas - Acham-se à disposição dos Srs. Acio¬nistas, na sede social, à Rodovia 
BR 230, Km 41, s/nº, Jardim Pla¬nalto - Paraíba, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 
6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezem¬bro de 2015. Paraíba, 29 de fevereiro 
de 2016. A Diretoria.

TEXNOR TÊXTIL DO NORDESTE S.A.
CNPJ 02.667.971/0001-15 - NIRE 25.3.0000937-3

Aviso aos Acionistas - Acham-se à disposição dos Srs. Acio¬nistas, na sede social, à Rodovia 
BR 230, km 41, s/nº, Jardim Planalto - Paraíba, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 
6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezem¬bro de 2015. Paraíba, 29 de fevereiro 
de 2016. A Diretoria.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

DE ROUPAS E ÁREAS HOSPITALARES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS ( RECURSOS ORDINÁRIOS 
- REC. DE IMP. E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
SUS).VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00052/2016 - 05.02.16 - BRENO VASCONCELOS TOME - EPP 
- R$ 8.797,80 CT Nº 00053/2016 - 05.02.16 - CAVALCANTE E CIA LTDA ME - R$ 43.920,80 CT 
Nº 00054/2016 - 05.02.16 - E. LINCON GUEDES ALVES - ME - R$ 15.170,00 CT Nº 00055/2016 
- 05.02.16 - MAYER & GUIMARÃES LTDA - ME - R$ 9.900,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA 

TABELA DE PREÇOS ABC FARMA VIGENTE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00003/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS ( REC. IMP. 
/ TRANSF. IMP. - SAÚDE / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS).VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT 
Nº 00056/2016 - 05.02.16 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 240.200,00 CT Nº 00057/2016 - 
05.02.16 - NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA - R$ 158.200,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA 

EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2016: RECURSOS PRÓPRIO/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
- SAÚDE; RECURSOS ORDINÁRIOS; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS; TRANS-
FERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS; TRANSFE-
RÊNCIADO FUNDEB (OUTRAS) VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 - PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00068/2016 - 11.02.16 - CENTER LUZ 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - R$ 304.090,15 CT Nº 00069/2016 - 11.02.16 - ELETRONOR 
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP - R$ 78.760,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS 

DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIO/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS-
FERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - SAÚDE; RECURSOS ORDINÁRIOS; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS; 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS; 
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00070/2016 - 17.02.16 
- EUNICE ALVES DA COSTA- ME - R$ 264.245,00 CT Nº 00071/2016 - 17.02.16 - JEFFERSON 
KILSON SOUSA NASCIMENTO - ME - R$ 127.870,25 CT Nº 00072/2016 - 17.02.16 - RILDO 
CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP - R$ 472.278,60

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIO/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E 
DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFE-
RÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE; RECURSOS ORDINÁRIOS; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
DO FNAS; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
SUS; TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e:CT Nº 00073/2016 - 19.02.16 
- BRENO VASCONCELOS TOME - EPP - R$ 204.073,00CT Nº 00074/2016 - 19.02.16 - MAYER & 
GUIMARÃES LTDA - ME - R$ 138.184,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDA-

DES DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIO/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS-
FERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - SAÚDE; RECURSOS ORDINÁRIOS; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS; 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS; 
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016-PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00075/2016 - 23.02.16 - ANDRÉ ALDO FRANCISCO 
DE OLIVEIRA - ME - R$ 83.360,00- CT Nº 00076/2016 - 23.02.16 - MARCELA ELIZABETE DE 
MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - R$ 119.659,50.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:30 horas do dia 17 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de 
medicamentos injetáveis. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 04 de Março de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS – CNPJ/CPF Nº 08.927.915/0001-59 torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ins-
talação nº 308/2016 em João Pessoa, 16 de fevereiro de 2016 – Prazo: 180 dias. Para a atividade 
de: Construção do Centro de Apoio ao Turista com sistema individual de tratamento de esgotos 
sanitários. Na(o) – RODOVIA PB-105, CENTRO município: BANANEIRAS – UF: PB. Processo: 
2015-007388/TEC/LI-4526 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Virginio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB E-mail: pmsrlicitapu-
blica@gmail.com

AVISODELICITAÇÃO
PROCESSO Nº 287/2015 – PREGÃOPRESENCIAL Nº 011/2016
DATA DE ABERTURA:17/03/2016- ÀS 14h00min.
OBJETO:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SER-

VIÇOS DE ENGENHARIA: RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E 
MEIO-FIOS REJUNTADOS COM BETUME E PEDRISCO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. 

APrefeitura Municipal de Santa Rita, através de sua PregoeiraOficial,Srª.Tatiane César Silva, 
nomeada pelaportaria nº 815/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará licitação namodalidade PregãoPresencial, sob o critério 
do menor preço GLOBAL. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na le-
gislação pertinente,naSala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Virginio Veloso 
Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB, (em frente a Agência da Receita Federal).Fonte 
de Recurso prevista para o exercício financeiro de 2016.Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 e subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas 
comoPregoeiroe a sua Equipe de Apoiono HORÁRIO ÚNICO de 08h00minas12h00min, na sede 
da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 03 deMarço de 2016. 
Tatiane César Silva

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.026/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.09.026/2015
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial  Nº 
2.09.026/2015, realizado no dia 26 de novembro de 2015 às 10:00 horas, que tem com OBJETO 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 
CONSUMO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA ATENDER AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 
PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO MAJOR 
VENEZIANO I (CR 354.140-61), MAJOR VENEZIANO II (CR 354.142-89), MAJOR VENEZIANO 
III (CR 354.144-06) E MAJOR VENEZIANO IV (CR 354.145-11), DA SECRETARIA DE PLANEJA-
MENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme 
especificações do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.09.001/2016, no dia 21 de março de 2016 às 10:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

    Campina Grande, 04 de março 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 Nº 2.09.028/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.09.028/2015
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial  Nº 
2.09.028/2015, realizado no dia 25 de novembro de 2015 às 10:00 horas, que tem com OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PARA EXECUÇÃO 
DE AÇÕES E ATIVIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO MAJOR VENEZIANO I (CR 
354.140-61), MAJOR VENEZIANO II (CR 354.142-89), MAJOR VENEZIANO III (CR 354.144-06) 
E MAJOR VENEZIANO IV (CR 354-145-11), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações do 
Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.09.002/2016, no dia 22 de março de 2016 às 10:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

    Campina Grande, 04 de março 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 Nº 2.09.032/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.09.032/2015
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 
2.09.032/2015, realizado no dia 02 de dezembro de 2015 às 08:00 horas, que tem com OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CONSU-
MO E PERMANENTE), PARA ATENDER AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PARA EXECUÇÃO 
DE AÇÕES E ATIVIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO MAJOR VENEZIANO I (CR 
354.140-61), MAJOR VENEZIANO II (CR 354.142-89), MAJOR VENEZIANO III (CR 354.144-06) 
E MAJOR VENEZIANO IV (CR 354-145-11), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações do 
Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.09.003/2016, no dia 23 de março de 2016 às 10:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

    Campina Grande, 04 de março 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 Nº 2.06.001/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.06.001/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público para 
o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2.06.001/2016, 
realizado no dia 24 de fevereiro de 2016 às 08:00 horas, que tem com OBJETO CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS MOBILIÁRIOS (MODELO FNDE) 
PARA A CRECHE RAIMUNDO SUASSUNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.06.002/2016, no dia 22 de março de 2016 às 08:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

    Campina Grande, 04 de março de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
##TEX Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. 
Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 3361 1388.Email: cplesperanca@gmail.com

##DAT Esperança - PB, 03 de Março de 2016.
##ASS ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

##CARPregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ESCOLAR PARA COMPOSIÇÃO DE KITS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE ENSINO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3361 1388.Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 03 de Março de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA 

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.
A CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ENTIDADES DE CLASSE 

DE GRAU SUPERIOR, PORTADORA DO CNPJ DE Nº18.708.588/0001-63 E REGISTRO JUNTO 
AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – CNES, SOB O Nº 46000006832 – 2013-63, COM 
ENDEREÇO E SEDE NA SGAS, QUADRA 610, MÓDULO C, LOTE 70, BRASILIA – DF, POR SEU 
PRESIDENTE INFRASSINADO AIRES RIBEIRO, NOS TERMOS DO XXI DO ARTIGO 5º, III E IV 
DO ARTIGO 8º TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO 7º, I E V E 
ARTIGOS 25, VII  E CAPUT DO ARTIGO 29 DE SEUS ESTATUTOS SOCIAIS, CONVOCA A TODOS 
OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DOS MUNICÍPIOS DO  ESTADO DA 
PARAÍBA , BEM COMO OS SINDICATOS E FEDERAÇÕES PROFISSIONAIS, CADASTRADAS 
OU NÃO JUNTO AO CNES DO MINSITÉRIO DO TRABALHO, PARA COMPARECEREM EM AS-
SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO 2016, 
NO SEGUINTE ENDEREÇO NA SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE 
JOAO PESSOA – SINTRAM NA  AV GOUVEIA NOBEGA, 32 ROGER, 14:00 AS h:s, EM PRIMEIRA 
CONVOCAÇÃO, SENDO QUE VERIFICANDO QUE O QUORUM ESTATUTARIO NÃO FOI ATI-
GINDO EM PRIMEIRA CHAMADA A ASSEMBLEIA SERA INSTALADA 01 UMA HORA APÓS,  EM 
SEGUNDA CONVOCAÇÃO, COM QUALQUER NÚMERO DE PRESENTES PARA DELIBERAÇÃO 
DA SEGUINTE ORDEM DO DIA: 

A) NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTATUTO SOCIAL 
DA ENTIDADE SINDICAL, DISCUTIR E VOTAR NO SENTIDO DE AUTORIZAR A CONFEDERAÇÃO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM CONJUNTO OU NÃO COM OS SINDICATOS 
E FEDERAÇÕES PROFISSIONAIS, A PROPOREM AÇÕES JUDICIAIS NA QUALIDADE DE 
SUBSTITUTO PROCESSUAL CONTRA OS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA QUE SE ENCONTRAM EM 
MORA , PARA OBRIGA-LOS A PROCEDER A RESTITUIÇÃO EM FAVOR DOS PROFESSORES, 
DAS VERBAS DO FUNDEF QUE LHE SÃO DEVIDAS.

B) DISCUTIR E VOTAR NO SENTIDO DE APROVAR AS CONDIÇÕES PARA CUSTEIO 
DAS REFERIDAS AÇÕES JUDICIAIS, TAIS COMO DESPESAS DE CUSTAS PROCESSUAIS, 
OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS, GUIAS DE PROCURAÇÃO, 
LOCOMOÇÃO, ESTÁDIA E VALOR DOS HONORÁRIOS A SEREM DESTINADOS AOS PROFIS-
SIONAIS QUE DEVERÃO ATUAR NOS RESPECITVOS PROCESSOS.

C) ASSUNTOS GERAIS.
JOAO PESSOA 04 DE MARÇO 2016.

AIRES RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE.

ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAL DE BAYEUX
CNPJ Nº 12.544.926/0001-27

COMISSÃO ELEITORAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA

GESTÃO 2016-2020
O Presidente da Comissão Eleitoral da AGCMBY, Sr. Erinaldo do Nascimento Silva , no uso 

de suas atribuições legais, deixa público e convoca os membros efetivos aptos para inscrição de 
chapas que concorrerão às eleições da nova Diretoria da AGCMBY, para o período de 14 de março 
de 2016 até 18 de março de 2016, conforme  previstas no Regulamento da Comissão Eleitoral e 
o disposto no presente Edital.

Art. 1º - A eleição dar-se-á por votação ou por aclamação a ser realizada na sede da associação, 
Rua Francisco Pontes nº 122, Bairro Sesi, no dia 03 de abril de 2016, com início às 08:00 horas, 
findando às 16:00 horas, impreterivelmente. Art. 2º - Poderão votar os membros efetivos aptos 
a voto, observando-se o que determina o Estatuto Social. Art. 3ª - A votação se destina a eleger 
chapa completa mínima conforme  Estatuto Social, a saber:Diretoria Executiva:Presidente;Vice-
-Presidente;1º Secretário;2º Secretário;1º Tesoureiro;2º Tesoureiro;Conselho Fiscal efetivo:03 (três) 
membros;Conselho Fiscal Suplente:03 (três) membros.Art. 4º- Serão aceitas somente inscrições de 
chapas completas, conforme Regulamento da Comissão Eleitoral, disponíveis para consulta junto à 
Comissão Eleitoral abaixo designada.Art. 5º - As inscrições das chapas serão feitas junto à Comis-
são Eleitoral, sito na sede da associação, a partir do lançamento deste edital, impreterivelmente, 
até às 17:00 horas do dia 18 de março de 2016, mediante preenchimento de requerimento, com a 
apresentação dos documentos  exigidos para o pleito, a saber: Cédula de Identidade, comprovante 
de residência, e contra cheque comprovando estar em dia com a mensalidade da associação;

Erinaldo do Nascimento Silva
Presidente da Comissão Eleitoral

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em 
consequência ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 00001/2016, para o for-
necimento de combustíveis, lubrificantes e aditivo, conforme especificação do edital e ADJUDICO 
o seu objeto a empresa ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO ME – POSTO OLHO DAGUA 
- CNPJ Nº 03.158.901/0001-02, com o valor global de R$ 629.800,00  (seiscentos e vinte e nove 
mil e oitocentos reais).

Olho D`água - PB,  25  de Fevereiro de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 
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CPF/CNPJ: 018737200/0001-97
Titulo: DUP VEN MER INDR$159,27
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011783
Responsavel.: LUCILENE ANDRE ALVES DE PON-
TES ME
CPF/CNPJ: 018737200/0001-97
Titulo: DUP VEN MER INDR$104,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012063
Responsavel.: MAYRLES EMILLE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 015309705/0001-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$889,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011403
Responsavel.: P&B COMERCIO VAREJISTA DE COMP
CPF/CNPJ: 020590404/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012167
Responsavel.: RANIERY CESAR DE SOUZA FER-
NANDES
CPF/CNPJ: 053413804-79
Titulo: DUP VEN MER INDR$354,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009998

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,05/03/2016
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.: ANTONIO VALTEMIR ALVES PESSOA
CPF/CNPJ: 008977217/0001-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$582,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010960
Responsavel.: ALBIEGE CABRAL DE LIMA
CPF/CNPJ: 015917087/0001-33
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.623,61
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011963
Responsavel.: ALBUQUERQUE & SENA MADEIREI-
RA LTDA
CPF/CNPJ: 015871997/0001-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.356,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010532
Responsavel.: CARAMEL COM VARE DE DOCES 
E SERV DE
CPF/CNPJ: 022104174/0001-37
Titulo: DUP PRES SER INR$335,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010384
Responsavel.: JOSILDA SALGUEIRO BAPTISTTELLA
CPF/CNPJ: 022880473/0001-63
Titulo: DUP VEN MER INDR$543,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011596
Responsavel.: LUCILENE ANDRE ALVES DE PON-
TES ME

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA
N O T I F I C A Ç Ã O nº 01/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiara, Estado da Paraíba, na forma do art. 35, III, c/c o art. 
38, caput e seus parágrafos, especialmente o § 6º, “a”, ambos do Regimento Interno, 

Considerando a entrega, a esta Presidência, dos autos, pela Comissão Processante, constituída 
pela Resolução nº 02/2015,

NOTIFICA o Denunciado Prefeito PEDRO FEITOSA LEITE e os seus  Advogados CÍCERO 
JOSÉ DA SILVA, OAB/PB 5119, LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI UCHOA, OAB/DF0035126-A, 
e FIDEL FERREIRA LEITE, OAB/PB 6883, patronos da defesa do Denunciado, NOTIFICA também, 
os Autores da Denúncia Alexandre Mamede Lima e José Nunes de Oliveira e o Advogado DEMÉ-
TRIO DE ALMEIDA NETO, OAB/PB 14637-B, que representa os Autores da peça denunciante, para 
comparecerem à SESSÃO DE JULGAMENTO a ser realizada no dia 12 (doze) de março deste ano, 
iniciando-se às 09:00 (nove) hs, no prédio sede da Câmara Municipal, oportunidade na qual, serão 
observadas as normas estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 201/67, a Lei Orgânica do Município, e o 
Regimento Interno desta Casa

Registre-se, Notifique, Publique-se, 
Em, 04 de março de 2016 

Valdemar Leite de Sousa
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 16 de 
março de 2016, ás 14:30 horas, na sala da CPL na Câmara Municipal de Sousa, Situada a Rua Nabor 
Meira, nº 17, Centro – Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial. Objeto: 
aquisição de material de consumo de limpeza e alimentos para suprir as necessidades da Câmara 
Municipal de Sousa, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os interessados poderão ler 
ou retirar cópia do edital, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis 
no endereço supracitado.

Sousa, 04 de março de 2016.
Adriana Cisleyde Alves de Araújo

Pregoeira Oficial

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL – CISCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016
O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental – CISCO, através do Pregoeiro 

abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 001/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTÍVEIS. Data de abertura: 16/03/2016 às 14h30min (Horário Local). Cópia do Edital e 
demais documentos pertinentes estarão à disposição na sala da Comissão de Licitação, localizada 
na Rua Vereador Elias Duarte, S/N, centro, na cidade de Sumé – PB, no horário de atendimento ao 
público, das 08:00 às 12:00 horas.

Sumé, 03 de março de 2016.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.001/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.001/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que realizará às 08:00 horas do dia 23 de março de 2016, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESEN-
CIAL sob N° 2.14.001/2016, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa 
de Pequeno Porte – EPP, tendo                        como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO TRATOR DE 
ESTEIRA D 150 NEW HOLLAND, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO 
AMBIENTE 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, 04 de março de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição Parcelada de Suprimentos e Equipamentos para informática FUNDAMENTO 

LEGAL: Adesão a Registro de Preços 0005/2015 decorrente da Ata de Registro de Preços n°0022/2015 
e Pregão Presencial nº 00055/2015 da Cidade de Cuité-PB. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Campina Grande: Funcional Programática 04.122.2001.2154 Ações Administrativas. Natureza da 
Despesa 3.3.90.30.99 Material de Consumo e 4490.52.99 Equipamento e Material Permanente. Fonte 
de recurso 000 Recursos Próprios - Adm. Indireta. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina 
Grande e: CT Nº 00015/2016 - VALOR R$ 19.997,00 e CT Nº 00016/2016 - VALOR R$ 29.528,00. 
01.03.16 – JET PRINT INFORMÁTICA- ME. 

EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A - PBTUR
CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração da EMPRESA PARAIBANA DE 
TURISMO S/A - PBTUR, convidados a reunirem-se em sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de 
março de 2016, às 10:00h (dez horas), na sede da PBTUR, localizada na Av. Almirante Tamandaré, nº 
100, Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciação e aprovação do parecer do Conselho Fiscal referente as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2015;

2. Eleição do novo conselho fiscal.
João Pessoa, 01 de março de 2016.

RUTH AVELINO CAVALCANTI
Diretora - Presidente

PBTUR HOTÉIS S/A
CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração da PBTUR HOTÉIS S/A, convi-
dados a reunirem-se em sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de março de 2016, às 10:30h 
(dez horas e trinta minutos), na sede da Empresa, localizada na Av. Almirante Tamandaré, nº 100, 
Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciação e aprovação do relatório do Conselho Fiscal referente as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2015;

2. Eleição do novo conselho fiscal.
João Pessoa, 01 de março de 2016.

RUTH AVELINO CAVALCANTI
Diretora –Presidente

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, 

DO MEIO AMBIENTE E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT
TOMADA DE PREÇOS Nº09-2015-SEIRHMACT

RESULTADO DA HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria GAB. Nº001/2016 de 30 de 

Janeiro de 2016, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO da Tomada de 
Preços nº09/2015/SEIRHMACT, cujo objeto é a Aquisição de 42 cataventos (moinhos de vento) 
de acordo com o Processo nº 3546/2015. EMPRESA. HABILITADA: INDÚSTRIA YVEL LTDA. Em 
razão deste resultado, fica a licitante habilitada convocada para a sessão de abertura da proposta 
de preços marcada para 15/03/2016, às 14:00h. 

João Pessoa, 04 de Março de 2016.
Washington Luis Soares Ramalho

Presidente da CPL/SERHMACT

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 006/2016               PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 010/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRA-

TAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS) DOS ESTABE-
LECIMENTOS DE SAÚDE, QUE SÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do Artigo 
43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Permanente 
de Licitação, e HOMOLOGO o procedimento em favor da empresa: LAVIERI EMPREENDIMENTOS 
EIRELI, sob o CNPJ Nº 07.575.881/0001-18, no valor total de R$ 470.592,00 (Quatrocentos e setenta mil, 
quinhentos e noventa e dois reais), classificada pelo critério do menor preço, com base no Art. 7º, inciso 
IV, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em consequência, 
fica convocada a proponente 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 no 
Art. 81 deste mesmo diploma legal.

Santa Rita, 04 de Março de 2016. 
Jacinto Carlos de Melo

Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

PREGÃO PRESENCIAL N. º 006/2016        PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.010/2016
RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRA-

TAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS) DOS ESTABE-
LECIMENTOS DE SAÚDE, QUE SÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.

A Prefeitura de Santa Rita, através de sua Pregoeira oficial, torna público, para conhecimento dos 
interessados, o novo resultado de julgamento e ADJUDICAÇÃO do presente certame, tendo em vista 
a renegociação ocorrida, o que acarretou na diminuição do valor, adjudicando o objeto em favor da 
empresa: LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI, sob o CNPJ Nº 07.575.881/0001-18, no valor total 
de R$ 470.592,00 (Quatrocentos e setenta mil, quinhentos e noventa e dois reais), classificada pelo 
critério de menor preço.

Santa Rita, 04 de Março de 2016. 
Tatiane César Silva
Pregoeira da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, através da CPL – COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, informa aos interessados e ao público em geral que a Tomada de Preços 001/2016, 
foi devidamente CANCELADA, informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de 
Marizópolis, à Rua João Vicente de Almeida, S/N, Bairro Edilson Alves, no Município de Marizópolis/
PB, no horário de expediente.

Marizópolis (PB)., 04  de Março de 2016
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00007/2016
Aos 04 dias do mês de Março de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Superintendência de Transito e 
Transportes Públicos de Campina Grande, Prefeitura Municipal de Campina Grande, localizada na Rua Cazuza Barreto -
Estação Velha - Campina Grande - PB, nos termos da Lei Federal n.°10.520/02, de 17/07/02, aplicando-se, 
subsidiariamente, as disposições contidas no Estatuto Federal das Licitações e Contratos – Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto Federal n° 6.204, de 05 de 
setembro de 2007, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 - SRP, Decreto Municipal 3.057/2003 (Pregão), 
Decreto Municipal 3.104/2004 (SRP), e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00007/2016 que objetiva o registro de 
preços para: Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma em 1.200mts² de Placas de Sinalização de 
acordo com o Pedido do órgão; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E 
TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE - CNPJ nº 35.576.651/0001-09.
VENCEDOR: PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTE
CNPJ: 09.531.524/0001-83
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 REFORMA EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO MTS² 1200 117,50 141.000,00
TOTAL 141.000,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato 
na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande 
firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização 
de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 
condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através da respectiva 
Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, 
modalidade Pregão Presencial nº 00007/2016, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de 
Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, que também é o órgão gerenciador 
responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo 
orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00007/2016, que 
fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00007/2016 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do 
referido certame:- Paulo Germano Farias Cavalcante. item:1.Valor: R$ 141.000,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Campina Grande.
FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente. Campina Grande - PB, 04 de Março de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00006/2016
Aos 04 dias do mês de Março de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Superintendência de Transito e 
Transportes Públicos de Campina Grande, Prefeitura Municipal de Campina Grande, localizada na Rua Cazuza Barreto - Estação 
Velha - Campina Grande - PB, nos termos da Lei Federal n.°10.520/02, de 17/07/02, aplicando-se, subsidiariamente, as 
disposições contidas no Estatuto Federal das Licitações e Contratos – Lei nº 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto Federal n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013 - SRP, Decreto Municipal 3.057/2003 (Pregão), Decreto Municipal 3.104/2004 (SRP), e suas 
alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Presencial nº 00006/2016 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa para locação 
do Sistema de Gestão Centralizada de Fiscalização de Trânsito ; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES 
PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE - CNPJ nº 35.576.651/0001-09. VENCEDOR: OI Móvel S/A. CNPJ: 05.423.963/0001-11

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na
imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação 
específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba
direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através da respectiva 
Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade 
Pregão Presencial nº 00006/2016, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de 
Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento 
programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00006/2016, que fizerem 
adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00006/2016 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido 
certame:- OI Móvel S/A.Item: 1.Valor: R$ 840.000,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Campina Grande. FELIX 
ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.Campina Grande - PB, 04 de Março de 2016.

ITEM PARTICIPANTES UNID. QUANT. VAL. 
UNIT. 

VAL. 
MENSAL 

QUANT. 
MESES

VALOR 
TOTAL

01 Locação do Sistema de Gestão Centralizada de 
Fiscalização de Trânsito Mensal 200 350,00 70.000,00 12 840.000,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2016

Aos 04 dias do mês de Março de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Superintendência de Transito 
e Transportes Públicos de Campina Grande, Prefeitura Municipal de Campina Grande, localizada na Rua Cazuza 
Barreto - Estação Velha - Campina Grande - PB, nos termos da Lei Federal n.°10.520/02, de 17/07/02, aplicando-se, 
subsidiariamente, as disposições contidas no Estatuto Federal das Licitações e Contratos – Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto Federal n° 6.204, de 05 
de setembro de 2007, Decreto  Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 - SRP, Decreto Municipal 3.057/2003 
(Pregão), Decreto Municipal 3.104/2004 (SRP), e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais 
aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00002/2016 que objetiva 
o registro de preços para: Contratação de empresa para Aquisição de forma parcelada de material gráfico.; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E 
TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE - CNPJ nº 35.576.651/0001-09. VENCEDOR: Gráfica São 
Mateus Ltda. CNPJ: 12.940.493/0001-29.TOTAL: 180.000,00.
1 - Lote Único

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE QUANT. VALOR 
UNIT. VALOR TOTAL

1 CARTÃO PROTOCOLO MED.6X11 PAPEL 180GR 
IMP. FRENTE E VERSO UNIDADE 6.000 0,26 1.560,00 

2 CAPAS DE PROCESSO – F 4 PAPÉIS 180 GR. 
IMPRESSO FRENTE E VERSO UNIDADE 5.000 0,78 3.900,00 

3 CAPAS PARA GRATUIDADE - FORM. 4 PAPÉIS 
180GR IMPRESSO FRENTE E VERSO UNIDADE 5.000 0,77 3.850,00 

4
BLOCOS DE ANOTAÇÕES 20X11X0 – PAPEL MIOLO 
24KG CAPA PAPEL COUCHÊ 115GR C/ LOGO DA 
SSTTP EM 4 CORES

UNIDADE 2.000 1,62 3.240,00 

5 ENVELOPE COM TIMBRE 114X229 PAPEL 75GR 
IMPRESSO 4 CORES NA FRENTE UNIDADE 5.000 0,30 1.500,00 

6 ENVELOPE COM TIMBRE 242X336 75GR BRANCO 
COM IMPRESSÃO EM 4 CORES NA FRENTE UNIDADE 5.000 0,63 3.150,00 

7 ENVELOPE COM TIMBRE 240X360 75GR BRANCO 
IMPRESSO EM 4 CORES NA FRENTE UNIDADE 5.000 0,71 3.550,00 

8
ENVELOPE PADRONIZADO PARA (JARI) 114X229 
BRANCO COM IMPRESSÃO EM 2 CORES NA 
FRENTE

UNIDADE 5.000 0,30 1.500,00 

9

TALÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DOS AGENTES DE 
TRÂNSITO 10.5X20.5 CAPAS E CONTRACAPA EM 
PAPEL 180GR E MIOLO EM PAPEL EXTRA COPY 
CARBONADO EM 3 VIAS COM IMPRESSÃO EM UMA 
COR

TALÃO 2.000 7,21 14.420,00 

10

TALÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DOS FISCAIS DE 
TRANSPORTE 10.5X20.5 CAPAS E CONTRACAPA 
EM PAPEL DUPLEX 230 GR, MIOLO EM PAPEL 
EXTRA COPY CARBONADO EM 3 VIAS IMPRESSÃO 
EM UMA COR

TALÃO 2.000 7,63 15.260,00 

11 TALÃO DE CATRACA FORM 4 EM PAPEL JORNAL 
IMPRESSO FRENTE E VERSO EM UMA COR TALÃO 1.000 7,63 7.630,00 

12 TALÃO DE REQUISIÇÃO MATERIAL FORM. 1/18 
PAPEL 75GR IMPRESSO EM UMA COR TALÃO 500 7,60 3.800,00 

13
TALÃO DE ZONA AZUL – PAPEL 75 GR 8X22,5 
IMPRESSO FRENTE E VERSO EM UMA COR E 
ENUMERADO

TALÃO 120.000 0,33 39.600,00 

14 CARTAZ 30X42CM, 4X0 CORES TINTA ESCALA EM 
COUCHÊ LISO 150 GR. SHRINK. UNIDADE 10.000 0,45 4.500,00 

15

BLOCO 50X1 MINI MULTA EDUCATIVA CAPA 
29X10CM, 4X0 CORES TINTA ESCALA EM COUCHÊ 
LISO L1 150 GR MIOLO 1 VIA 14.5X10CM, 1X0 COR 
TINTA PRESTA EM OFF SET 75GR GRAMPEADO, 
COLADO. SHRINK, PICOTADO.

UNIDADE 2.000 6,90 13.800,00 

16

BLOCO MINI MULTA DETRAN29X10CM, 4X0 CORES 
TINTA ESCALA EM COUCHÊ LISO L1 150 GR MIOLO 
1 VIA 14.5X10CM, 1X0 COR TINTA PRESTA EM OFF 
SET 75GR GRAMPEADO, COLADO. SHRINK, 
PICOTADO.

UNIDADE 2.000 6,87 13.740,00 

17 INFORMATIVO 30X21CM 4X0 CORES TINTA UNIDADE 100.000 0,20 20.000,00 
ESCALA EM COUCHÊ LISO L1 115GR SHRINK.

18 PANFLETOS 15X21CM 4X4 CORES TINTA ESCALA 
EM COUCHÊ LISO 115GR SHRINK. UNIDADE 100.000 0,10 10.000,00 

19 FOLDERS 30X21CM, 4X4 CORES TINTA ESCALA EM 
COUCHÊ LISO L1 90GR SHRINK DOURADO. UNIDADE 100.000 0,15 15.000,00 

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS R$ 180.000,00
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu 
extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina 
Grande firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do 
respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a 
precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00002/2016, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, que também é o órgão gerenciador 
responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00002/2016, que 
fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00002/2016 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do 
referido certame: - Gráfica São Mateus Ltda.Lote : 1. Valor: R$ 180.000,00. CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Campina 
Grande.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.Campina Grande - PB, 04 de Março de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00005/2016

Aos 04 dias do mês de Março de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Superintendência de Transito e 
Transportes Públicos de Campina Grande, Prefeitura Municipal de Campina Grande, localizada na Rua Cazuza Barreto -
Estação Velha - Campina Grande - PB, nos termos da Lei Federal n.°10.520/02, de 17/07/02, aplicando-se, 
subsidiariamente, as disposições contidas no Estatuto Federal das Licitações e Contratos – Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto Federal n° 6.204, de 05 de 
setembro de 2007, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 - SRP, Decreto Municipal 3.057/2003 (Pregão), 
Decreto Municipal 3.104/2004 (SRP), e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00005/2016 que objetiva o registro de preços 
para: Contratação de empresa para Fornecimento de equipamentos de sinalização semafórica ; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E 
TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE - CNPJ nº 35.576.651/0001-09. VENCEDOR: FAROL SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA LTDA. CNPJ: 01.292.729/0001-41
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2 Grupo Focal Semafórico tipo I, confeccionado em caixa 
de alumínio ou fibra de vidro, na cor preto fosca, com 
anteparo na cor preto fosca, com adesivo refletivo na 
cor branca na orla o grupo focal deve sei integrado com 
três focos de led´s nas cores vermelho, amarelo e 
verde, cada led deve ter intensidade de no mínimo 
9.000mcd, e cada foco deve ter no mínimo de 132 led´s 
integrados.

Unid. 40 2.350,00 94.000,00

3 Grupo Focal para Pedestres, confeccionado em caixa 
de alumínio ou fibra de vidro, com tampa quadrada, na 
cor preta fosca. Deve conter dois focos de led’s nas 
cores vermelha e verde, cada led deve ter intensidade 
de no mínimo 9.000mcd, e cada foco deve ter no 
mínimo de 80 led´s integrados.

Unid. 80 1.550,00 124.000,00

6 Contador Digital Regressivo Bi-color nos tempos 
verde/vermelho, integrado com no mínimo 800 led´s de 
alto brilho, de no mínimo 9.000mcd.de intensidade.

Unid. 50 2.200,00 110.000,00

TOTAL R$ 328.000,00
VENCEDOR: TECTRANS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA –ME. CNPJ: 07.832.591/0001-02
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 Módulo de led de 200mm, nas cores vermelha, amarela 
e verde, com no mínimo de 132 led´s no foco, de no 
mínimo 9.000mcd de intensidade cada led, de alto 
brilho de intensidade.

Und. 900 360,00 324.000,00

4 Grupo Focal para Ciclistas, confeccionado em caixa de 
alumínio ou fibra de vidro, na cor preta fosca. Deve 
conter dois focos de led’s nas cores vermelha e verde, 
cada led deve ter intensidade de no mínimo 9.000mcd, 
e cada foco deve ter o mínimo de 80 led´s integrados.

Unid. 40 1.519,00 60.760,00

5 Controlador eletrônico de tráfego digital, micro 
processado, multiplano, de no mínimo 06 fases, 
expansível para até 12 fases.

Unid. 40 3.000,00 120.000,00

TOTAL R$ 504.760,00
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato 
na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande 
firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização 
de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 
condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo 
Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, 
modalidade Pregão Presencial nº 00005/2016, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de 
Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, que também é o órgão gerenciador 
responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo 
orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00005/2016, que 
fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00005/2016 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do 
referido certame:
- FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.Item(s): 2 - 3 - 6. / Valor: R$ 328.000,00.- TECTRANS COMERCIO E SERVIÇOS 
ELETRONICOS LTDA -ME.Item(s): 1 - 4 - 5.Valor: R$ 504.760,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 
Comarca de Campina Grande.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente. Campina Grande - PB, 04 de Março de 
2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00008/2016

Aos 04 dias do mês de Março de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Superintendência de Transito 
e Transportes Públicos de Campina Grande, Prefeitura Municipal de Campina Grande, localizada na Rua Cazuza 
Barreto - Estação Velha - Campina Grande - PB, nos termos da Lei Federal n.°10.520/02, de 17/07/02, aplicando-se, 
subsidiariamente, as disposições contidas no Estatuto Federal das Licitações e Contratos – Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto Federal n° 6.204, de 05 
de setembro de 2007, Decreto  Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 - SRP, Decreto Municipal 3.057/2003 
(Pregão), Decreto Municipal 3.104/2004 (SRP), e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais 
aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00008/2016 que objetiva 
o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 
COMBUSTÍVEIS. ; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E 
TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE - CNPJ nº 35.576.651/0001-09.

VENCEDOR: Marcia Moura Ramadam
CNPJ: 01.106.085/0001-50
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 GASOLINA COMUM LITROS 45000 3,815 171.675,00
2 DIESEL COMUM LITROS 10000 3,041 30.410,00

TOTAL 202.085,00
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu 
extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina 
Grande firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do 
respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a 
precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00008/2016, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Superintendência de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande, que também é o órgão gerenciador 
responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00008/2016, que 
fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00008/2016 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do 
referido certame:- Márcia Moura Ramadam. Item(s): 1 - 2. Valor: R$ 202.085,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Campina 
Grande.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.Campina Grande - PB, 04 de Março de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 33007/2015
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 

DO PAVILHÃO DO CHÁ NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 

constituída através do Decreto nº 8.509/2015, datada de 08 de julho de 2015, torna público o resultado 
de julgamento da proposta comercial da Tomada de Preços N° 33007/2015. 

CLASSIFICA em 1º lugar a empresa, GASA ENGENHARIA LTDA, única habilitada no certame, 
com proposta no valor corrigido de R$ 193.268,95 (cento e noventa e três mil, duzentos e sessenta 
e oito reais e noventa e cinco centavos). Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo 
recursal na forma da Lei. 

João Pessoa, 04 de março de 2016.
Newton Euclides da Silva 

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº008/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
 AVISO DE LICITAÇÃO

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DA PARAÍBA, através 
do seu Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, torna público a quem interessar, que fará realizar 
às 08:30 horas do dia 18 de Março de 2016, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
cujo objeto é a Aquisição de Peixe tipo corvina e arroz para serem distribuídos a pessoas carentes 
deste município. O Edital está disponível na sala da CPL no horário das 08:00 às 12:00h no prédio 
desta Prefeitura.

Cruz do Espírito Santo – PB, 01 de Março de 2016.
Cyntia de Miranda Cunha

Pregoeira

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº009/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 

AVISO DE LICITAÇÃO
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DA PARAÍBA, através 

do seu Pregoeiro, torna público a quem interessar, que fará realizar às 09:30horas do dia 18 de 
março de 2016, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo objeto é a Aquisição de 
medicamentos da farmácia básica para atender de forma fracionada e de acordo com a necessi-
dade deste município.  O Edital estará disponível na sala da CPL, no horário das 08:00 às 12:00h 
no prédio desta Prefeitura.

Cruz do Espírito Santo – PB, 01 de Março de 2016.
Cyntia de Miranda Cunha

Pregoeira

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº011/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016

 AVISO DE LICITAÇÃO
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DA PARAÍBA, através 

do seu Pregoeiro Oficial, torna público a quem interessar, que fará realizar às 12:00 horas do dia 18 
de Março de 2016, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo objeto é a Contratação de 
pessoa física ou jurídica para captação de recursos, elaboração de planos de trabalhos e SICONV 
para atender a demanda  deste município. O Edital está disponível na sala da CPL no horário das 
08:00 às 12:00h no prédio desta Prefeitura.

Cruz do Espírito Santo – PB, 01 de Março de 2016.
Cyntia de Miranda Cunha

Pregoeira

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a sessão de abertura do PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 007/2016, no dia 17(dezessete) de março de 2016, ás 09h:00(nove) horas, que tem como 
objetivo a Aquisição Medicamentos em Geral, Material Odontológico e Permanente, destinados ao 
uso e consumo da  Secretaria Municipal de Saúde e PSFs  através das necessidades do atendi-
mento ao povo carente deste município, descritos e especificados no Termo de Referência – Anexo 
I do Edital do Certame. Os interessados poderão retirar o Edital e Anexos na sede da Prefeitura 
Municipal (sala da CPL), localizada a Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB, ou 
ainda pelos meios virtuais disponíveis

São José de Piranhas-PB, 04 de março de  2016.
Jose Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, adiamento da sessão do processo 
acima citado, passando do dia 09 para o dia 16 de março de 2016, ás 14:00 horas, na sala da CPL na 
Câmara Municipal de Sousa, Situada a Rua Nabor Meira, nº 17, Centro – Sousa-PB, procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial. Objeto: aquisição de combustíveis e derivados de petró-
leo para atender as necessidades da Câmara Municipal, discriminados e quantificados nos anexos 
do edital. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital, no horário de expediente das 08:00 
ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado. cplcamaradesousa@yahoo.com.br

Sousa, PB, 03 de março de 2016. 
Adriana Cisleyde Alves Araújo

Pregoeira
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº 018/2016 de 18 de Janeiro 

de 2015, da CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através deste AVISO tor-
nar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, 
cujo objeto é Locação de 01 (um) veiculo semi-novo, tipo Pick-Up, com capacidade para 05(cinco) 
passageiros incluindo o condutor, todo completo, para uso da presidência desta Câmara Municipal.

VENCEDOR:
JANE ROBERTO ALVES ARARUNA –ME, COM CNPJ nº 11.271.447/0001-11.
R$ 60.500,00(Sessenta Mil e Quinhentos Reais)

São José de Piranhas - PB, 12 de fevereiro de 2016.
Denilson dos Santos Pessoa

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 018/2016 de 18 de Janeiro 

de 2016, da CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
002/2016, cujo objeto é Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes destinados a manutenção, 
funcionamento e consumo do veiculo locado desta Câmara Municipal.

VENCEDOR:
POSTO JATOBA LTDA, com CNPJ nº 09.225.919/0001-58.
R$ 15.933,80(Quinze Mil Novecentos e Trinta e Três Reais e Oitenta Centavos)

São José de Piranhas - PB, 12 de Fevereiro de 2016.
Denilson dos Santos Pessoa

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para o SAMU do Município de Triunfo - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: 02.050 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1002 

2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/FMS/SAMU 33903099014 - MATERIAL DE 
CONSUMO 33903999014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos 
Próprios do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00025/2016 - 04.03.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 22.384,60
CT Nº 00026/2016 - 04.03.16 - DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-

PAMENTOS LTDA - R$ 14.324,50
CT Nº 00027/2016 - 04.03.16 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 118.368,10
CT Nº 00028/2016 - 04.03.16 - ODONTOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODON-

TOLOGICO - R$ 34.750,58
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais descartáveis para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde de Triunfo-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016.
DOTAÇÃO: 02.050 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1002 

2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/FMS 33903099014 - MATERIAL DE CON-
SUMO 33903999014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recursos 
Próprios do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00029/2016 - 04.03.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 50.842,00
CT Nº 00030/2016 - 04.03.16 - DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-

PAMENTOS LTDA - R$ 32.945,50
CT Nº 00031/2016 - 04.03.16 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 46.774,50
CT Nº 00032/2016 - 04.03.16 - ODONTOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODON-

TOLOGICO - R$ 34.025,60
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para a execução e implantação do Sistema 

de Esgotamento Sanitário da Cidade de Triunfo - PB.
LICITANTES HABILITADOS:
- CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO LTDA.
- INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
- ROMA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ME.
- VIGA - ENGENHARIA LTDA.
LICITANTES INABILITADOS:
- COENCO - CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA.
- COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
18/03/2016, às 10:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - 
Triunfo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 04 de Março de 2016

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ROUPAS E ÁREAS 
HOSPITALARES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BRENO 
VASCONCELOS TOME - EPP - R$ 8.797,80; CAVALCANTE E CIA LTDA ME - R$ 43.920,80; E. 
LINCON GUEDES ALVES - ME - R$ 15.170,00; MAYER & GUIMARÃES LTDA - ME - R$ 9.900,00.

Esperança - PB, 03 de Fevereiro de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA TABELA DE PREÇOS ABC FARMA VIGENTE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DROGARIA DROGAVISTA 
LTDA - R$ 240.200,00; NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA - R$ 158.200,00.

Esperança - PB, 03 de Fevereiro de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 
- ME - R$ 304.090,15; ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP - R$ 78.760,00.

Esperança - PB, 11 de Fevereiro de 2016.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EUNICE ALVES DA COSTA- ME - R$ 
264.245,00; JEFFERSON KILSON SOUSA NASCIMENTO - ME - R$ 127.870,25; RILDO CAVAL-
CANTI FERNANDES JUNIOR - EPP - R$ 472.278,60.

Esperança - PB, 16 de Fevereiro de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

 Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BRENO VASCONCELOS 
TOME - EPP - R$ 204.073,00; MAYER & GUIMARÃES LTDA - ME - R$ 138.184,00.

Esperança - PB, 18 de Fevereiro de 2016.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDRÉ ALDO FRANCISCO 
DE OLIVEIRA - ME - R$ 83.360,00; MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS 
SOUTO - R$ 119.659,50.

Esperança - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Aquisição de Medicamentos 
para o SAMU do Município de Triunfo - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 22.384,60; DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 14.324,50; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 
118.368,10; ODONTOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - R$ 34.750,58.

Triunfo - PB, 04 de Março de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Triunfo-PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 50.842,00; DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS 
LTDA - R$ 32.945,50; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 46.774,50; ODONTOMED MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - R$ 34.025,60.

Triunfo - PB, 04 de Março de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: Aquisição de um Veículo Pickup 
Cabine Dupla 4x4; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO 
AUTOMOTORES LTDA - R$ 103.000,00.

Borborema - PB, 16 de Fevereiro de 2016.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de um Veículo Pickup Cabine Dupla 4x4.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00002/2016.DOTAÇÃO: Recursos: de Emenda Parlamentar n°. 12680006/FPM, ICMS, 
TRIBUTOS e FUS: 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e:CT Nº 
00015/2016 - 19.02.16 - CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA - R$ 103.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as 

Unidades Básicas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016. DOTAÇÃO: RECUR-
SOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2016 1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material 
de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 4.4.90.52.00 - Equipamentos e 
Material Permanente VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00077/2016 - 02.03.16 - CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 94.885,00 CT Nº 00078/2016 - 02.03.16 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP - R$ 
50.859,00 CT Nº 00079/2016 - 02.03.16 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MED HOSPI-
TALARES LTDA - R$ 175.199,00 CT Nº 00080/2016 - 02.03.16 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E 
MATERIAL HOSPITALAR - R$ 123.787,00 CT Nº 00081/2016 - 02.03.16 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. 
EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 91.464,00 CT Nº 00082/2016 - 02.03.16 - PANORAMA 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - R$ 88.530,20

Itapororoca-PB, 02 de Março de 2016
DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA –Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições de Kits de enxoval para recém nascidos, para serem entregues às mães, 

pertencentes às Famílias. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016. DOTAÇÃO: 
RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2016 0700 Secretaria Municipal de Acao Social Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material 
de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 
00083/2016 - 02.03.16 - ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS 04484781450 - R$ 19.824,00 
Itapororoca-PB, 02 de Março de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE CÂMA-

RAS, PNEUS, PROTETORES E BATERIAS, NO SISTEMA MENOR PREÇO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / 

PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 0200 Gabinete 
do Prefeito 0300 Secretaria Municipal de Administracao 0400 Secretaria Municipal de Financas 0500 
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer 0700 Secretaria Municipal de Acao Social 0800 Sec Munic 
Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 1111 Sec Municipal de Agricultura 1212 Fundo Municipal de Saude 
de Itapororoca Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT 
Nº 00084/2016 - 02.03.16 - MB AUTO PECAS LIMITADA - EPP - R$ 243.849,00 CT Nº 00085/2016 
- 02.03.16 - PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 632.414,00 
Itapororoca-PB, 02 de Março de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / 

PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 0200 Gabinete 
do Prefeito 0300 Secretaria Municipal de Administracao 1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00086/2016 - 
02.03.16 - LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - R$ 40.800,00

Itapororoca-PB, 02 de Março de 2016
DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA –Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO ULTRASONOGRAFIA, SEM USO DE IRRA-

DIAÇÃO, OBSTÉTRICO, MEDICINA INTERNA, ETC.. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00012/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2016 0200 Gabinete do Prefeito 0300 Secretaria Municipal de Admi-
nistração 1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CON-
TRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00087/2016 - 02.03.16 - HB IMAGEM 
- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM LTDA - EPP - R$ 78.750,00 Itapororoca-PB, 02 de Março de 2016

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA –Gestora

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DSE PIRANHAS-PB
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
18/02/2016 
PROCESSO           Nº 003/2016 
INEXIGIBILIDADE N° 001/2016 
INSTRUMENTO: Contratação direta de uma empresa especializada na área de contabilidade 

pública, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar todos os serviços de ordem contábil 
e prestação de contas desta Câmara. 

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB e
                D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, com CNPJ Nº 15.224.591/0001-58.
OBJETO: Contratação direta de uma empresa especializada na área de contabilidade pública, na 

modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar todos os serviços de ordem contábil e prestação 
de contas desta Câmara, subordinado a Secretaria Geral da Câmara.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e 
quinhentos reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.39 – Outros Serviços 
de Terceiros  - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura, até 31/12/2016.
SIGNATÁRIOS:

JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO - Pela CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-
-PB 

DOMINGOS SÁVIO ALVES DE FIGUEIREDO - Pela CONTRATADA

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos Serviços de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrativa e 

financeira para a Câmara Municipal de Taperoá/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016, processada nos termos da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Taperoá: 01.000 – Câmara Municipal 

– Manutenção das Atividades do Legislativo – Outras Despesas - 3.3.90.39 - Outros Serviços de 
Terceiro - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Taperoá e ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA 

E SOFTWARES LTDA - R$ 40.000,00.
Taperoá - PB, 02 de março de 2016.

José Macilon Alves Melquíades 
Presidente da Câmara

CONTRATANTE
ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA

CNPJ Nº. 05.905.065/0001 – 08
Alex Lacerda de Caldas
CPF N°. 039.208.764-23

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos Serviços Técnicos Contábeis para assessoria nas informações da GFIP, 

RAIS E DIRF da Câmara Municipal de Taperoá  PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016, processada nos termos da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara de Taperoá: 01.000 – Câmara Municipal – Manutenção 

das Atividades do Legislativo – Outras Despesas - 3.3.90.36 - Outros Serviço de Terceiro - Pessoa Física. 
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Taperoá e Saulo Correia Borges - R$ 10.000,00.

Taperoá - PB, 02 de Março de 2016.
José Macilon Alves Melquíades

Presidente da Câmara
CONTRATANTE

SAULO CORREIA BORGES
CPF nº 024.626.104-80

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Software para atender o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento e 

realização dos serviços de atualização do Portal da Transparência.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2016, processada nos termos da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Taperoá: 01.000 – Câmara Municipal – 

Manutenção das Atividades do Legislativo – Outras Despesas - 3.3.90.39 - Outros Serviço de Terceiro 
- Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Taperoá e E-TICONS EMPRESA DE TECNO-

LOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA ME - R$ 15.000,00.
Taperoá - PB, 02 de março de 2016.

JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES 
Presidente da Câmara

CONTRATANTE
E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA ME

CNPJ Nº. 09.196.974/0001 - 67
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços de manutenção e operação do sistema de som e da parte 

elétrica do prédio da Câmara Municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2016, processada nos termos da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Taperoá: 01.000 – Câmara Municipal – 

Manutenção das Atividades do Legislativo – Outras Despesas - 3.3.90.39 - Outros Serviço de Terceiro 
- Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Taperoá e MARCIO ALEXANDRE MARINHO 

DE MOURA - R$ 10.000,00.
Taperoá - PB, 02 de março de 2016.

JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES 
Presidente da Câmara

CONTRATANTE
MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA

CPF: 497.675.854-00
CONTRATADO

CERAMICA SANTA CECILIA – CECIDA – CNPJ/CPF Nº 09.353.418/0001-57 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
392/2016 em João Pessoa, 26 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EXTRA-
ÇÃO DE ARGILA PARA USO NA INDUSTRIA DE CERÂMICA, REFERENTE AO PROCESSO DNPM 
Nº 846.094/2009 Na(o) – SITIO BARRA – ZONA RURAL – Município:  CUITEGI – UF: PB. Processo: 
2015-006609/TEC/LO-0855.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-
-ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E MÓVEIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@
riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 04 de Março de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 10:30 horas do dia 23 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E ÁGUA 
MINERAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 04 de Março de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
DA LINHA ABC FARMA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 04 de Março de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
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 17 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus automotivos, câmeras 
e protetores de ar diversos. 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, 03 de Março de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de confecção de 
móveis projetados - quatro expositores, um armário e uma bancada. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sapé - PB, 03 de Março de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 14:00 horas do dia 17 de Março de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de peixe tipo corvina para distribuição 
gratuita à população comprovadamente carente na Semana Santa.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 165. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com /*Obs.: Edital no Site

Duas Estradas - PB, 04 de Março de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 - R$ 53.600,00.

Remigio - PB, 04 de Março de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO 

PORTE.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.030-SE-

CRETARIA DE ADMINISTRACAO 02030.04.122.1003.2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO 02.050-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 02050.12.361.1007.2016 
- MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 02050.13.392.2006.2029 - PROMO-
CAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS 02.110-FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 02110.10.301.2008.2067 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
SAUDE 02.140-SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER 02140.27.392.2006.2085 
- PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS 02.160-SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVEN-
TOS SOCIAIS 02160.24.813.2006.2090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
02160.24.813.2006.2091 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS 02170.08.122.1009.2092 - MA-
NUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 3390.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 002 - RECEITA DE 
IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00017/2016 - 04.03.16 - EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 - R$ 53.600,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
IDENTIDADE VISUAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE 
LEANDRO DA SILVA - R$ 44.076,00.

Remigio - PB, 03 de Março de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.110-FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.2067 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MU-
NICIPAL DE SAUDE 3390.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00020/2016 - 03.03.16 - JOSE LEANDRO DA SILVA - R$ 44.076,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E GERADOR; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - R$ 12.000,00; EDUARDO 
DA SILVA BARBOSA 30855721472 - R$ 52.800,00.

Remigio - PB, 02 de Março de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM 

E GERADOR.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.050-SE-

CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 02050.13.392.2006.2029 - PROMOCAO DE EVENTOS 
SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS 02.140-SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LA-
ZER 02140.27.392.2006.2085 - PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS 02.160-SECRETARIA DE 
COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS 02160.24.813.2006.2091 - PROMOCAO DE EVENTOS 
CULTURAIS 3390.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA FONTE 
DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. 
DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00018/2016 - 02.03.16 - ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - R$ 12.000,00
CT Nº 00019/2016 - 02.03.16 - EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 - R$ 52.800,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00015/2016, para o dia 11 de 

Março de 2016 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Manoel de Barros, 
193 - Centro - Remigio - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço.

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

Remigio - PB, 04 de Março de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Médico hospitalares para atendimento às Unidades 

Básicas de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 
1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de 
Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material 
Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00070/2016 - 02.03.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA 
- R$ 35.396,50 CT Nº 00071/2016 - 02.03.16 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP - R$ 57.730,80 
CT Nº 00072/2016 - 02.03.16 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MED HOSPITALARES 
LTDA - R$ 341.333,80 CT Nº 00073/2016 - 02.03.16 - EXPANSÃO MÉDICA LTDA - R$ 24.611,20 
CT Nº 00074/2016 - 02.03.16 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 28.120,00 CT Nº 00075/2016 - 02.03.16 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS ME-
DICOS E FARMACEUTICOS LTDA - R$ 121.768,35 CT Nº 00076/2016 - 02.03.16 - TECNOCENTER 
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 3.120,00 Itapororoca-PB, 02 de Março de 2016

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA –Gestora
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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de postos de combustíveis para o fornecimento mensal de gasolina, 

lubrificantes e filtros destinados aos veículos da Câmara Municipal. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2016, processada nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Taperoá: 01.000 – Câmara Municipal – 

Manutenção das Atividades do Legislativo – Outras Despesas - 3.3.90.30 - Material de Consumo.
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Taperoá e NOVA ASSUNÇÃO COMERCIO 

DE COMBUSTIVEL LTDA – EPP
NOVA ASSUNÇÃO- R$ 49.600,00.

Taperoá - PB, 02 de março de 2016.
JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES 

Presidente da Câmara
CONTRATANTE

NOVA ASSUNÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA – EPP
NOVA ASSUNÇÃO

CNPJ Nº. 02.954.973/0001-95
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços visando à divulgação de programas, projetos  e veiculação em 

rádio e sites na web com abrangência local, dos atos oficiais e transmissão das sessões realizada 
pela Câmara Municipal de Taperoá/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2016, processada nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Taperoá: 01.000 – Câmara Municipal 
– Manutenção das Atividades do Legislativo – Outras Despesas - 3.3.90.39 - Outros Serviço de 
Terceiro - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Taperoá e ADENILDO GOMES DE FARIAS 

18271410857 - R$ 10.000,00.
Taperoá - PB, 02 de março de 2016.

JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES 
Presidente da Câmara

CONTRATANTE
ADENILDO GOMES DE FARIAS 18271410857

CNPJ Nº. 14.000.892/0001-35
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2016
A Pregoeira Oficial do Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande torna público que será 

realizada nova sessão de abertura às 08:30 horas do dia 31/03/2016 na Sala de Licitações locali-
zada na Rua Gedeão Amorim, 133, centro desta cidade, da licitação em epígrafe, tendo em vista 
na primeira reunião não ter comparecido o número mínimo de licitantes para a sua realização um 
vez que a licitação ser restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte 
e Equiparados, para: Aquisição de Materiais de Consumo Diversos destinados a realização de 
Exames Laboratoriais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 03 de Março de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE EXTRATO 

DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2016
OBJETO: Aquisição de Tiras Testes para a realização de Exames de Glicemia Capilar. FUN-

DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10004/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RE-
CURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS 
(TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (RECURSOS PRÓPRIOS) E TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO SUS) - 02:070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE -  10.301.0918.2214/10.301.0918.2224/10.301.0918.2225/10.3
02.0918.2057 - ELEMENTO DE DESPESA: 339030.0000 - MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
Alagoa Grande e: CT Nº 10005/2016 - 29.02.16 - JOSELEM BRITO DA SILVA - EPP - R$ 100.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10004/2016, que objetiva: Aquisição de Tiras Testes 
para a realização de Exames de Glicemia Capilar; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSELEM BRITO DA SILVA - EPP - R$ 100.500,00.

Alagoa Grande - PB, 26 de Fevereiro de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

Secretária
 

 ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: 
Contratação dos Serviços de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrativa e financeira 
para a Câmara Municipal de Taperoá/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA - Valor: 
R$ 40.000,00.

Taperoá - PB, 01 de Março de 2016
JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: 
Contratação dos Serviços Técnicos Contábeis para assessoria nas informações da GFIP, RAIS E 
DIRF da Câmara Municipal de Taperoá/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: SAULO CORREIA BORGES - Valor: R$ 10.000,00.

Taperoá - PB, 01 de Março de 2016
JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES

Presidente
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2016, que objetiva: loca-
ção de Software para atender o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento e realização dos 
serviços de atualização do Portal da Transparência; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
& CONSULTORIA LTDA ME - Valor: R$ 15.000,00.

Taperoá - PB, 01 de Março de 2016
JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES

Presidente
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2016, que objetiva: con-
tratação dos serviços de manutenção e operação do sistema de som e da parte elétrica do prédio 
da Câmara Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA  - Valor: R$ 10.000,00

Taperoá - PB, 01 de Março de 2016
JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES

Presidente
 

 ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2016, que objetiva: 
Contratação de postos de combustíveis para o fornecimento mensal de gasolina, lubrificantes e 
filtros destinados aos veículos da Câmara Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: NOVA ASSUNÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 
– EPP – NOVA ASSUNÇÃO - Valor: R$ 49.600,00

Taperoá - PB, 01 de Março de 2016
JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES

Presidente
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2016, que objetiva: 
Contratação de serviços visando à divulgação de programas, projetos e veiculação em rádio e sites 
na web com abrangência local, dos atos oficiais e transmissão das sessões realizada pela Câmara 
Municipal de Taperoá/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: ADENILDO GOMES DE FARIAS 18271410857 - Valor: R$ 10.000,00

Taperoá - PB, 01 de Março de 2016
JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES

Presidente
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DSE PIRANHAS-PB
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  (HOMOLOGAÇÃO)
PROCESSO              Nº 003/2016
INEXIGIBILIDADE  Nº  001/2016
      O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, 
§ 1º da Lei Federal Nº. 9.866/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e demais 
normas pertinentes e,

      CONSIDERANDO parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em aten-
dimento à solicitação da Comissão de Licitação, para manifestar-se sobre o Processo Nº. 003/2016;

      CONSIDERANDO ainda, as informações constantes no Processo em epígrafe e o 
mais que dos autos constam,

      R E S O L V E:
      RATIFICAR O PROCESSO Nº. 003/2016
      Objeto: contratação de 01 (uma) empresa especializada na área de contabilidade 

pública, para realizar todos os serviços de ordem contábil e prestação de contas dessa Câmara 
Municipal.

  HOMOLOGAR em favor da Empresa D & S Empreendimentos e Serviços Ltda. ME, com 
escritório a Rua João Martins nº 106, centro, Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba e portadora 
do CNPJ/MF Nº 15.224.591/0001-58, no valor global R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos 
reais). 

             Fonte de Recursos: Próprios
  Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba, 

em 18 de fevereiro de 2016.
Jose Bonaldo Dias De Araújo

Presidente Da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

REVOGAÇÃO - Pregão Presencial nº 00004/2016
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Locação de pá mecânica, trator CBT, 
caçambas e rolo compactador - hora máquina; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. 
Justificativa: Razões de interesse público.

Conde - PB, 02 de Março de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA

Prefeita

Prefeitura Municipal de Ibiara
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00007/2016 com o seu objeto a aquisição de mate-
riais de expediente e escolar, destinados a diversas Secretarias a medida de suas necessidades, 
conforme especificação do edital. Com a licitante classificada em todas as fases deste certame, a 
empresa GALVÃO MAGAZINE LTDA, CNPJ Nº 09.605.345/0001-43 foi declarada vencedora em 
todos os itens com o valor global de R$ 267.811,45 (duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e 
onze reais e quarenta e cinco centavos)

Ibiara - PB, 04 de Março de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino de Juru PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
3555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 05 de Março de 2016
SIDNEY RAMOS
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 11:00 horas do dia 17 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para compra 
de combustível e derivados de petróleo destinado aos veículos do Mun. de Juru PB.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
3555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 05 de Março de 2016
SIDNEY RAMOS

 Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 14:00 horas do dia 17 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de empresa para compra 
de combustível e derivados para veículos em trânsito interestadual do Mun. de Juru PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
3555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 05 de Março de 2016
SIDNEY RAMOS
Pregoeiro Oficial

INTECOM SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.857.930/0001-05 Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 339/2016 em João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Armazenamento e logística de produtos em geral. Na(o) – ROD. BR-101, KM 97,4 – DISTRITO 
INDUSTRIAL – CONDE Município: CONDE – UF: PB. Processo: 2015-007688/TEC/LO-1191.

RICARDO ROBSON FERREIRA GRILO – CNPJ/CPF Nº 493.150.644-53 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 261/2016 em João Pessoa, 4 de fevereiro de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: EDI-
FICAÇÃO DE 01 PREDIO PARA FINS COMERCIAL (PADARIA), DISTRIBUIDOS 02 PAVIMENTOS, 
TERREO MAIS 01 PAVIMENTO, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 259,70M², INTERLIGADO AO 
SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTO DA CAGEPA. Na(o) RUA CASSIMIRO DE ABREU – QD-31 LT-
353  Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000341/TEC/LI-4616.

ALPHAVILLE PARAÍBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ Nº 16.874.459/0002-35 
Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença de Operação para a atividade Stand de vendas do Empreendimento Alphaville Paraíba 
situada a BR 101/230, Fazenda Parahyba Imaculada Município Bayeux – UF: PB. 

LJL CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LOCAÇÕES E CONSULTORIA LTDA – ME – CNPJ Nº 
07.698.967/0001-38 torna público que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença 
Prévia nº 058/2015, para Construção de residencial multifamiliar, situado a Rua Alfredo Pereira de 
Almeida, S/N Setor 56, Quadra 163, Lote 0317 – Gramame – João Pessoa – PB.

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 5 de março de 2016Publicidade
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