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l Primeira aula do PBVest conta com cinco mil alunos. Página 7

l Eduardo Cunha é notificado pelo Conselho de Ética. Página 9

l Dilma critica forma como Lula foi levado a depor na PF. Página 10

l Estado oferece cursos nas Trilhas dos Potiguaras. Página 13

Protesto em JP
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Nordestão

A cantora Flávia 
Wenceslau se apresen-
ta hoje no Espaço Cul-
tural com a orquestra 
do Prima.  PÁGINA 21

Campinense e 
Botafogo têm jogos 
decisivos esta sema-
na na Copa do Nor-
deste.  PÁGINA 17

FOTO: Divulgação

Music From 
Paraíba hoje

Campinense e 
Belo prontos

MST invade sede da Caixa 

TRE da Paraíba sob nova direção

As mulheres do Movimento Sem Terra ocuparam ontem a agência da 
Caixa, na Av. Epitácio Pessoa, em mais um dia nacional de luta.  PÁGINA 5

O desembargador José Aurélio Cruz é o novo presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba. A posse ocorreu ontem à tarde.  PÁGINA 4

Flávia é atração de hoje no Espaço Campinense está liderando seu grupo

Cerca de 500 mulheres do MST protestaram na Caixa Econômica

FOTO: DivulgaçãoFOTO: Divulgação

Governo garante 
direitos da mulher

VIDAs EM TrANsFOrMAçãO

O governador Ricardo 
Coutinho anunciou ontem 
várias ações em benefí-
cio das mulheres parai-
banas, em evento que 
aconteceu no Espaço 
Cultural.  PÁGINA 3

Ricardo destacou a implantação de políticas que garantam os direitos das mulheres e que reduzam a violência doméstica

Empréstimo

Nova delegacia

R$ 273,5 mil do Empreender 
foram liberados para 31 mulheres

Picuí ganha hoje uma Delegacia 
Especializada da Mulher
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Neste dia 8 de março comemora-
mos mais um Dia da Mulher. Mas qual é 
o real significado deste dia? Para além 
da retórica e das homenagens simbóli-
cas, para que serve mesmo a comemo-
ração desta data. Digamos primeiro o 
que é óbvio: o 8 de março é sempre uma 
oportunidade propícia para refletirmos 
sobre a atuação da mulher em todas as 
áreas do conhecimento humano. Trata-
das como seres inferiores desde tempos 
imemoriais, as mulheres, gradativa-
mente, foram ocupando lugar de desta-
que na sociedade, apesar dos preconcei-
tos e discriminações. 

O Dia Internacional da Mulher foi 
criado como reconhecimento à luta por 
direitos iguais para as mulheres, que 
passou a ganhar força no final do sé-
culo XIX.  Costuma-se vincular a data 
a um incêndio criminoso que teria 
ocorrido na fábrica de tecidos Cotton, 
em Nova York, nos Estados Unidos, em 
1857,  que teria matado mais de 120 
trabalhadoras.  O incidente (que nun-
ca foi comprovado) teria desencadeado 
uma série de movimentos de luta pelos 
direitos femininos. 

Com o maior ingresso das mulheres 
no mercado de trabalho, a partir do sé-
culo XIX, principalmente nas fábricas 
implantadas durante a Revolução In-
dustrial, surgiram diversos movimen-
tos reivindicando melhores condições 
e direitos iguais.  As manifestações co-
meçaram na Europa, e ganharam maior 
força no início do século XX, chegando 
a outros países, como Estados Unidos 
e Brasil. Surgiu então a iniciativa de se 
criar o Dia Internacional da Mulher. A 
luta por melhores condições de traba-

lho foi a primeira bandeira, mas foram 
inseridas outras reivindicações, como o 
direito ao voto, chegando a vários paí-
ses.  Depois que o voto foi implantado, 
primeiramente na Nova Zelândia, em 
1893, o movimento, conhecido como su-
fragistas, buscou ampliar essa conquis-
ta em todo o mundo.

Apenas em 1932, as mulheres bra-
sileiras conquistaram o direito ao voto, 
mas as conquistas começaram bem an-
tes. Em 1879, elas adquiriram o direito 
de estudar em instituições de ensino su-
perior. A fundação da Federação Brasi-
leira pelo Progresso Feminino, em 1922, 
a eleição da primeira prefeita brasilei-
ra, Alzira de Souza, em Lages (RN), em 
1928, e a criação da Cruzada Feminis-
ta Brasileira, em 1931, são marcos im-
portantes nesta cruzada. Atualmente, 
a força das mulheres está presente em 
todos os setores de atividades. São pro-
fessoras, árbitras de futebol, políticas, 
advogadas, juízas, delegadas de polícia, 
promotoras de Justiça, militares das 
Forças Armadas, policiais militares, es-
portistas, etc. O outrora chamado “sexo 
frágil” ocupa hoje importantes cargos 
que antigamente eram considerados ex-
clusividade dos homens.

Em 7 de agosto, com a aprovação da 
Lei Maria da Penha, os agressores de 
mulheres passaram a ser punidos com 
mais rigor, e foram criados novos meca-
nismos de defesa das vítimas.  Apesar de 
todas essas vitórias, os casos de violên-
cia contra a mulher ainda existem. Mas 
com a união de todos e a perseverança, 
principalmente delas, certamente este 
é um mal que deverá ser erradicado no 
Brasil e no resto do mundo.

Editorial

  Um dia muito especial
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E o PT vai para o confronto. Depois 
que a Polícia Federal conduziu Lula 
para depoimento, a legenda marcou 
protesto contra as ações de dele-
gados e agentes para o próximo do-
mingo, dia 13, em Brasília, e algumas 
capitais do País. Ocorre que a mani-
festação pró-Lula ocorrerá no mesmo 
dia da que a oposição fará em favor 
do impeachment. 

UNInforme

‘ElE DEbAnDA’ ObRA cOntInuA 

AS OpInIõES DE umA pAntERA 

“O problema de Cartaxo é 
outro, é que a política para 
ele é um emprego públi-
co”. Do governador Ricardo 
Coutinho (PSB), ontem, 
após solenidade no Teatro 
Paulo Pontes, na capital. E 
completou, afirmando que 
o prefeito de João Pessoa 
faz política sem qualquer 
planejamento: “Qual é o 
programa dele? Qual é o 
projeto dele?”, indagou. 

O governador Ricardo Couti-
nho respondeu as críticas do 
prefeito sobre sua política de 
alianças: “Eu fiz e faço alian-
ças, mas faço em cima de 
projeto político. Ele faz uma 
aliança e debanda”, disse, 
lembrando que pouco antes 
de deixar o PT, Cartaxo se 
encontrou com a presidente 
Dilma apenas “para receber 
liberações”, depois saiu da 
legenda sem dar satisfações. 

O senador Raimundo Lira 
(PMDB), presidente da Co-
missão Externa de Acom-
panhamento das Obras de 
Transposição e Revitalização 
do Rio São Francisco, garantiu 
ontem que a obras não sofre-
ram solução de continuidade, 
devido à crise financeira pela 
qual passa o País. De acordo 
com ele, mais de 10 mil tra-
balhadores continuam atuan-
do na transposição. 

Artigo

Jesus se perdeu na festa

Sim, que festa foi essa? Foi na tradi-
cional Festa da Páscoa, em Jerusalém. 
Muita gente na rua, muita gente de fora. 
Não se pensava noutra coisa. 

E não é que Maria, a mãe de Jesus, foi 
com os amigos participar da tradicional 
festa? Mais ainda: não é que Jesus estava 
em companhia da mãe e amigos a cami-
nho de Jerusalém? Só Jesus permanecia 
calado, como se fosse um adulto, como se 
estivesse refletindo sobre um compro-
misso que tinha, como se não fosse para 
uma festa...

Jesus numa festa se divertindo, 
esquecido de sua missão… Seria pos-
sível isto? Ele que veio ao mundo para 
curar, ensinar o Evangelho, a chamada 
Boa Nova?

Pois bem, houve a festa, todos cur-
tiram, e agora se reuniram para a longa 
jornada de volta. Maria não cabia em si 
de contente. Todos iam caminhando a 
pé. Caminhando e conversando. Con-
versando e sorrindo, comentando so-
bre a Páscoa. 

Muita gente subindo até chegar a 
Jerusalém. Aí veio um medo em Maria, 
pois não avistava o filho, Jesus. Mas, 
com tanta gente, não daria para ele se 
perder. Afinal, Maria era a responsável 

pela turma. Daí não perder de vista os 
que iam com ela.

Mas – espere aí – cadê Jesus? Não, 
não é possível. Quis chorar. Jesus não 
acompanhava o grupo chefiado por ela. 
Menino de doze anos, perdido na multi-
dão. Ela alertou a todos pelo que estava 
acontecendo. Maria chorava, chorava 
muito. Cadê Jesus, meu querido filho…. 
Ai – pensou - teve uma intuição, será que 
ele ficou em Jerusalém, e está no templo? 
Afinal o seu filho não é de festa. Sim, será 
que Jesus foi ao templo orar ou meditar? 

E Maria voltou e foi ao templo. Dito e 
feito, o menino estava lá. Mas não estava 
rezando, nem pensando, como era de seu 
costume. Ele estava, ora vejam só, discu-
tindo com os doutores. Um garoto de 12 
anos debatendo com velhos e eruditos 
senhores. E Maria chegou a repreendê-lo, 
ao que Jesus respondeu: “Por que me pro-
curáveis? Não sabíeis que eu devo estar 
naquilo que é de meu pai?”

E Maria o convenceu a voltar com ela. 
E todos voltavam para casa, cansados e 
pensando na festa. Mas, Jesus não cabia 
em si de contente. Aprendeu muito com 
os doutores, e estes, por sua vez, ouviram 
coisas da boca do menino que os encan-
taram. Era o começo da Boa Nova.

mas não estava rezando, nem pensando, como era de seu costume. Ele 
estava, ora vejam só, discutindo com os doutores.”

 carlos Romero - caromero@globo.com.br
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REpElEntE nA cEStA báSIcA
Nesses tempos em que o combate ao mosquito da dengue tornou-se uma prioridade nacional, a 
Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei curioso: inclui o repelente entre os itens obriga-
tórios da cesta básica do País. A proposta, da deputada Clarissa Garotinho (PR), prevê a isenção do 
pagamento do PIS/Pasep e Cofins à importação do produto.  
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Responsável pela Operação Lava Jato, o juiz 
Sérgio Moro vai estar em João Pessoa em maio, 
como palestrante da conferência internacional 
“Investimento, Corrupção e o Papel do Estado”, 
que ocorrerá na sede do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE). Além de juiz federal, Moro é 
também professor da Universidade Federal do 
Paraná.  
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o Hoje, Dia Internacional da Mu-

lher, a coluna reproduz opi-
niões daquela que se tornou 
um símbolo de liberdade e 
altivez no universo feminino: 
a professora e poeta paraiba-
na Anayde Beiriz, que no úl-
timo dia 18 de fevereiro teria 
completado 111 anos. Além 
de quebrar paradigmas e ta-
bus do seu tempo, no que diz 
respeito ao comportamento 
recatado e submisso a que as 
mulheres estavam sujeitas às 
décadas de 20 e 30, Anayde 
tinha opiniões bem avançadas 
sobre a participação feminina 
nas decisões políticas. Numa 
crônica publicada na Revista 
do Recife, defendeu o direito 
de as mulheres poderem votar: 
“Convidemo-la a colaborar com 
o homem na oficina da política. Que perigo pode vir daí?”. Numa carta ao namorado, o médico He-
riberto Paiva, publicada no excelente “Anayde Beiriz, a Pantera de Olhos Dormentes”, de Marcos 
Aranha, ela desvela o seu perfil: “Não me creias uma mulher romântica, dessas que ama pacífica e 
sinceramente, mas sem intensidade e sem ardor. Essas mulheres sabem ser esposas, sabem ser 
mães, mas não sabem ser amantes. Talvez preferisses que eu fosse desse número, mas não vou 
enganar-te. Se chegar algum dia a ser tua, encontras em mim a esposa, a mãe, a amiga, a irmã e, 
mais que isso, encontrarás a amante, a mulher”.  
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Walter Galvão

EDITOR GERAL
joanildo mendes
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Governo amplia proteção e direitos 
em benefício das mulheres paraibanas
Entre as ações está a 
instalação de uma nova 
Delegacia da Mulher, em Picuí

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Mulheres parai-
banas, Diretos 
garantidos, vi-
das em trans-
formação. Com 
este slogan o 
governador Ri-
cardo Coutinho 

lançou, no Teatro Paulo Pon-
tes do Espaço Cultural, em 
João Pessoa, a campanha “Pa-
raíba: Mulher Forte e de Va-
lor”. Na oportunidade anun-
ciou várias ações do Governo 
do Estado em comemoração 
ao Dia Internacional da Mu-
lher – 8 de Março, entre elas a 
instalação de mais uma Dele-
gacia da Mulher, na cidade de 
Picuí para atender a região do 
Curimataú paraibano.

A solenidade foi presti-
giada por uma plateia lotada 
de mulheres, várias autorida-
des, na maioria formada pelo 
sexo feminino, vice-governa-
dora Lígia Feliciano, juíza Rita 
de Cássia, promotora de Justi-
ça Rosane Araújo, secretárias 
Cida Ramos (Desenvolvimen-
to Humana) e Gilberta Soares 
(Mulher e Diversidade Huma-
na), deputada estadual Estela 
Bezerra (representando as 
mulheres da Assembleia Le-
gislativa) e Damiana Dantas, 
representando as mulheres 
empreendedoras. 

A senhora Maria Martins 
da Silva, que em nome das 
milhares beneficiadas pelo 
Cartão Alimentação quando 
foi receber disse: “meu Deus 
que alegria”, para em segui-
da abraçar o governador e, 
de improviso emocionou o 
público presente ao elogiar e 
agradecer ao governador.

Também houve a entre-
ga de cheques da Linha do 
Empreender Mulher para 
mulheres trans (pessoas que 
nasceram com sexo biológico 
masculino, mas que possuem 
identidade de gênero femi-
nina). Através do Programa 
Empreender Paraíba voltado 
a empreendedoras vítimas de 
violência ou em situação de 
vulnerabilidade foi entregue 
um cheque simbólico no valor 
de R$ 273,5 mil recebido por 
Fernanda Benvenutty. Para ela 
essa é uma política de inclu-
são do governo que vai evitar 
a prostituição e cada mulher 
terá o direito de criar o seu 
empreendimento. “É muito 
importante esse benefício, 
pois minha parte vou empre-
gar no atelier do carnaval”.

Outro momento espe-
rado durante a solenidade 
foi a posse dos membros do 
Fórum Estadual de Enfrenta-
mento da Violência Contra as 
Mulheres do Campo. O termo 
foi assinado pelo governador 
e Irene Marinheiro, do Cen-
tro da Mulher Oito de Mar-
ço. O fórum tem por objetivo 
formular e debater políticas 
públicas de enfrentamento 
à violência contra as mulhe-
res do campo e a atuação das 

Foto: Evandro Pereira

Programa Empreender Paraíba vai entregar R$ 273,5 mil a mulheres trans paraibanas que estão em situação de vulnerabilidade

unidades móveis para aten-
dimento às mulheres em si-
tuação de violência no cam-
po e na floresta. Houve ainda 
e adesão da Rede Estadual 
de Educação ao programa “O 
Valente não é violento”, da 
ONU Mulheres.

A apresentação de 40 
musicistas da Orquestra Pri-
ma Mulheres, sob a regência 
do maestro José Victor emo-
cionou a plateia e autoridades 
ao tocar as músicas Carinhoso 
e Mulher Rendeira. 

As secretárias Cida Ra-
mos e Gilberta Soares e a de-
putada Estela Bezerra falaram 
da importância dos benefícios 

de enfrentamento à violência 
contra as mulheres anuncia-
dos e, principalmente dos ga-
nhos desde quando Ricardo 
Coutinho era prefeito de João 
Pessoa. Ambas citaram as 
lutas das mulheres para con-
quistar importantes posições 
nos poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário.

Ricardo fez referências 
aos discursos de Estela e das 
secretárias Gilberta e Cida 
Ramos parabenizando todas 
as mulheres, em especial as 
que fazem parte do Governo 
do Estado e muitas delas o 
acompanham desde os movi-
mentos sociais. “Cumprimento 

todas vocês. Temos que cele-
brar tudo que já foi feito nesta 
gestão em relação à luta das 
mulheres. Conseguimos dar 
passos significativos nos di-
reitos da mulher. Temos que 
proteger a cidadania feminina, 
dar dignidade e acabar com a 
violência contra as mulheres. 
Nossas políticas públicas in-
tegram várias secretarias, tra-
zendo melhorias na qualidade 
de vida das paraibanas. Prepa-
ramos uma Programação mui-
to boa e variada para comemo-
rar o Dia da Mulher”, disse.

O governador ainda 
anunciou que, dentro das 
comemorações do Mês da 

Mulher, será lançado o proje-
to Alô Mãe. “Ainda este mês 
vamos lançar o Alô Mãe, que 
vai monitorar as gestantes de 
todo o Estado, através de um 
Call Center, comandado por 
profissionais da Saúde. Dessa 
forma, vamos diminuir a mor-
talidade materna”, concluiu.

Com a instalação da Dele-
gacia da Mulher na cidade de 
Picuí sobe para 12 o número 
do órgão no Estado. Sendo 
duas em João Pessoa (uma 
atende a zona Norte e outra 
a zona Sul), além de Campi-
na Grande, Cabedelo, Bayeux, 
Santa Rita, Sousa, Cajazeiras, 
Patos, Guarabira e Monteiro.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Durante a solenida-
de da programação alu-
siva ao Dia da Mulher, 
ontem, no Espaço Cul-
tural, o governador Ri-
cardo Coutinho fez um 
desabafo sobre a con-
dução coercitiva do ex-
-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. De acordo 
com o chefe do Executi-
vo, quando alguém não 
se nega a depor será 
necessário 200 policiais 
federais para poder pro-
mover uma notícia para 
bater no governo e na 
maior liderança popular 
do País, no caso o ex-
-presidente Lula. 

“Desta forma não 
é democracia, se des-
trói aquilo que nós 
conquistamos. Quem 
tiver culpa que prove. 
Não admito é quem já 
quebrou este país por 
várias vezes venha ser a 
moralidade”, disse. Ricar-
do comentou que não é 
possível que uma conces-
são pública passe 24 ho-
ras dizendo que é preciso 
derrubar um governo 
que foi eleito democra-
ticamente. “O Brasil nes-

te momento precisa de 
sensatez. Tem gente jo-
gando lenha na fogueira. 
Esses que querem a saída 
da presidente não terão 
vez, porque nós não va-
mos deixar”, avaliou. 

Ricardo enfatizou 
que aqueles que não 
venceram, esperem a 
próxima eleição para 
tentar, quem sabe, con-
vencer as pessoas. “É 
necessário proteger os 
direitos fundamentais 
das pessoas. A inves-
tigação precisa haver, 
mas não pode ser seleti-
va, onde nós somos to-
dos iguais”, disse. 

O governador fa-
lou que não pode ter o 
desprezo de alguns so-
bre a instituição da Pre-
sidência da República, 
como foi demonstrado 
no caso do ex-presi-
dente Lula. “Não po-
demos criar um País de 
ódio, onde o cidadão 
obteve várias conquis-
tas que beneficiaram 
a população. A políti-
ca do ódio tem que ser 
banida para defender 
o Estado Democrático 
de Direito. O povo bra-
sileiro não é massa de 
manobra de ninguém”, 

Não podemos criar um 
País de ódio, diz Ricardo

EM DEFESA DE LULA

A pesquisa pioneira 
desenvolvida na Paraíba 
sobre microcefalia con-
tinua repercutindo mun-
dialmente. Na tarde dessa 
segunda-feira, 7, o gover-
nador Ricardo Coutinho 
foi entrevistado, na Granja 
Santana, por uma equipe 
do jornal dos Estados Uni-
dos, Los Angeles Times. O 
objetivo da entrevista foi 
esclarecer dúvidas sobre 
o andamento das pesqui-
sas relacionadas à zika e 
microcefalia. Também par-
ticiparam da entrevista, a 
secretária da Saúde, Rober-
ta Abath, e o secretário de 
Comunicação Institucional, 
Luis Torres.

Durante a entrevista 

concedida à jornalista Ale-
xandra zavis, do Los Ange-
les Times, Ricardo desta-
cou as ações que o Governo 
do Estado está realizando 
para combater os focos do 
mosquito Aedes aegypti. E 
destacou os investimentos 
em pesquisas, como a rea-
lizada pela Rede de Cardio-
logia Pediátrica da Paraíba 
em busca de resposta mais 
concretas sobre os vetores 
que podem ser causadores 
da microcefalia. “Temos 
ainda um caminho enorme 
para que os estudos nos 
mostrem tais respostas, 
mas estamos avançando”, 
afirmou o governador.

A secretária de Estado 
da Saúde, Roberta Abath, 

no decorrer da entrevista 
à equipe americana, enfa-
tizou que a Paraíba está 
à frente nas pesquisas da 
zika e microcefalia e foi 
pioneira em muitas ações 
de combate ao Aedes. “Os 
estudos feitos aqui pode-
rão contribuir para darmos 
respostas aos questiona-
mentos mundiais sobre a 
microcefalia”, ressaltou.

Além do jornal Los An-
geles Times, outros veículos 
de comunicação interna-
cionais já vieram à Paraíba 
interessados nas pesquisas 
relacionadas à microcefa-
lia, como a TV Al Jazeera 
English, a The Wall Street 
Journal, a Tv Alemã ARD e a 
AP Associated Press. 

Governador concede entrevista 
ao jornal Los Angeles Times

MICRoCEFALIA TV Assembleia 
estreia programa 
jornalístico e 
debate feminismo

A TV Assembleia da Pa-
raíba estreia, nesta terça-fei-
ra, 8,  Dia Internacional da 
Mulher, o programa “Em dis-
cussão”.  Exibido nas terças 
e quintas-feiras, a partir das  
21h , o programa jornalístico 
tem o objetivo de promover o 
debate sobre temas polêmi-
cos da atualidade, com a opi-
nião de especialistas sobre o 
assunto. Além de promover o 
confronto de ideias entre os 
entrevistados, o “Em Discus-
são” também trará a opinião 
da população sobre os temas.

E o programa de estreia 
vai abordar o feminismo. A 
equipe da ALPB vai falar so-
bre o movimento de luta das 
mulheres por seus direitos, 
o preconceito vivenciado no 
dia a dia e a luta contínua por 
maiores e melhores espaços 
na sociedade. Os entrevista-
dos do programa de estreia 
serão a representante do 
Cunhã - Coletivo Feminista, 
Mayra Medeiros, e a sociólo-
ga Luiziana Ramalho.

O “Em Discussão” é me-
diado pelo jornalista Rafael 
Oliveira e o telespectador 
também poderá opinar pelas 
redes sociais. A TV Assem-
bleia é transmitida através 
dos canais 40.2 digital; 11 
NET e 340.2 GVT. A progra-
mação do canal também 
pode ser acessada através da 
internet, no portal da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(www.al.pb.gov.br). Ricardo destacou as ações que o Governo está realizando para combater os focos do mosquito

Foto:  José Marques/Secom-PB 
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Políticas

Novos presidente e vice tomam posse 
no Tribunal Regional Eleitoral da PB
Desembargadores têm como 
desafio dar seguimento ao 
bom trabalho do Tribunal

O desembargador José 
Aurélio Cruz e a desembar-
gadora Maria das Graças 
Morais Guedes são os novos 
presidente e vice-presidente 
do Tribunal Regional Eleito-
ral da Paraíba (TRE-PB). “Me 
sinto honrado em exercer o 
cargo de presidente do TRE 
e assumo com tranquilidade 
uma vez que sempre foi juiz 
eleitoral, mas tenho que ter 
cautela porque vamos traba-
lhar para que tudo corra bem 
nos 223 municípios paraiba-
nos que estarão escolhendo 
este ano seus respectivos 
prefeitos e aproveito para 
pedir tranquilidade a todos 
os candidatos”.

A posse dos novos diri-
gentes do Tribunal Regional 
Eleitoral foi bastante presti-
giada e contou com a presen-
ça do governador Ricardo 
Coutinho, do arcebispo me-
tropolitano da Paraíba, dom 
Aldo Pagotto, desembarga-
dores, juízes, procuradores, 
políticos, secretários de Es-
tado, familiares e amigos.

O desembargador José 
Aurélio alertou que vai ficar 
de olhos bem abertos para 
todo tipo de propaganda 
eleitoral, tanto a propagan-
da de forma física como a 
virtual através das redes so-
ciais. “Estaremos analisando 
e discutindo todos os tipos 
de propaganda a fim de apro-
var ou reprovar tudo aquilo 
do que está fora do que prevê 
a  Lei Eleitoral”.

A desembargadora Ma-
ria das Graças que é a primei-

José Alves
zavieira2@gmail.com

ra mulher a assumir a função 
de vice-presidente do Tri-
bunal Regional Eleitoral na 
Paraíba, disse que enfrentar 
esse desafio às vésperas do 
Dia Internacional da Mulher 
é uma honra maior. Maria das 
Graças que também foi eleita 
vice-presidente Corregedora 
do tribunal, disse que essa 
tarefa vai ser difícil em ra-
zão das eleições municipais, 
porém, traz no currículo bas-
tante experiência na Justiça 
Eleitoral, e revelou que tem 
32 anos de magistratura.

Maria das Graças afir-
mou que o maior desafio do 
TRE hoje é tentar levar adian-
te todo o trabalho que vem 
sendo desenvolvido, e primar 
pela ética e encarar com mui-
ta responsabilidade todo o 
trabalho da Justiça Eleitoral. 
“Temos eleições pela frente e 
a situação do País está muito 
difícil. Então, diante dessas 
dificuldades a gente tem que 

discutir como iremos enca-
rar esse período eleitoral em 
nossa gestão”, disse a desem-
bargadora.

Para o governador Ricar-
do Coutinho, a chegada do de-
sembargador José Aurélio na 
presidência do TRE significa 
a continuidade de um bom 
trabalho que o tribunal vem 
fazendo na Paraíba. “Cada 
eleição que ocorre no Esta-
do vemos mais tranquilida-
de, com o tribunal buscando 
sempre coibir os excessos. Eu 
participo de eleições majori-
tárias desde 2004 e percebo 
essa ascensão que é a cons-
trução de todo um colegiado, 
e o desembargador José Au-
rélio tem todas as condições 
éticas morais e intelectuais 
de conduzir o tribunal da me-
lhor forma possível”, pontuou 
o governador.

A posse dos novos presi-
dente e vice do TRE aconteceu 
na tarde de ontem na Sala de 

Sessões “desembargador Her-
mes Pessoa”, na sede da Egré-
gia Corte Eleitoral da Paraíba, 
na Avenida Princesa Isabel no 
Centro de João Pessoa. José 
Aurélio, assumi a presidência 
do tribunal por o período de 
um ano, em substituição ao 
desembargador João Alves, 
que cumpriu seu mandato.

A sessão solene foi pre-
sidida pelo decano da Corte 
Eleitoral, juiz Tércio Chaves 
de Moura. Os empossados 
foram 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 fez o seu 
pronunciamento de sauda-
ção aos empossados, e pela 
Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional Paraíba, o 
advogado Abraão Brito Lira 
Beltrão fez a saudação a nova 
mesa diretora.

Desembargadora Maria das Graças Morais é a primeira mulher a assumir a vice-presidência do TRE

A largada oficial da cor-
rida eleitoral à Reitoria da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) se iniciou nessa 
segunda-feira, 7, com a divul-
gação das chapas que homo-
logaram inscrição à disputa 
ao cargo máximo na univer-
sidade. A grande novidade fi-
cou por conta da inscrição da 
chapa encabeçada por Valdi-
ney Gouveia e Viviany Pessoa 
(como reitor e vice-reitora), os 

últimos a se inscreverem junto 
à Comissão Eleitoral presidida 
pelo professor Reinaldo Nó-
brega. A chapa deles se chama 
“Orgulho de Ser UFPB”.

Outra novidade é a mu-
dança do vice na chapa “UFPB 
muito mais” da atual reitora, 
Margareth Diniz. Eduardo Ra-
benhorst, atual vice, dá lugar 
a Bernardina Freire na chapa. 
Os outros pleiteantes ao car-
go são: Luiz Júnior (reitor) e 
Terezinha Dantas (vice), inte-
grantes da chapa “Vamos Mu-
dar”; além de Zé Neto e Ivo-

naldo Leite, da chapa “Outra 
Universidade”. A relação dos 
candidatos foi divulgada on-
tem pela Comissão Especial 
formada para administrar o 
processo eleitoral.

Diferente de outros plei-
tos, que ocorriam geralmente 
no mês de maio, este aconte-
cerá no dia 13 de abril, após 
deliberação do Conselho Uni-
versitário (Consuni). A me-
dida foi duramente criticada 
por oposicionistas da atual 
reitora, que acreditam que a 
aprovação da medida foi uma 

manobra para favorecer a si-
tuação, uma vez que o tem-
po de debates é minimizado. 
Além disso, outra deliberação 
do Consuni causou muita in-
dignação por parte dos ad-
versários de Margareth: a in-
clusão dos trabalhadores da 
EBSERH (Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares), 
que administra o Hospital 
Universitário, como votantes. 
São cerca de 800 votos que, 
segundo os oposicionistas, 
serão destinados em maior 
parte à atual reitora.

Candidatos homologam chapas na UFPB
CARGO DE REITOR

Feliphe Rojas
Especial para A União

Perfis dos candidatos

l MARGARETh Diniz E BERnARDinA FREiRE
A atual reitora, Margareth Diniz, consolidou sua carreira política como principal oposicionista do ex-reitor Rômulo Polari. Com forma-

ção na área de saúde, ela consegue arquitetar alianças com outros setores, como foi o caso do seu vice, Eduardo Rabenhorst, da área 
de Ciências sociais e agora Bernardina Freire, também da área.

l Luiz Júnior e Terezinha Dantas
Luiz Júnior ganhou notoriedade no contexto político da universidade ao ter sido chefe de gabinete do ex-reitor Rômulo Polari. Ele 

buscou no Campus de Bananeiras a sua vice, Terezinha Dantas, com o objetivo de angariar o apoio dos campi do interior. seu desafio 
se encontra justamente no seu centro, o de educação, que está dividido por conta da candidatura de Zé Neto, que também é do CE.

l zé neto e ivonaldo Leite
Especialista na área de Educação, Zé Neto tem como principal desafio o racha que ele encontra no Centro de Educação, que está 

divido entre ele e Luiz Júnior. Outro desafio é conseguir a articulação necessária para angariar votos de centros técnicos como o Centro 
de Tecnologia e Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN). Conta como trunfos o seu vice, Ivonaldo Leite, que tem articulações 
na área de Ciências Políticas e o apoio de Lúcia Guerra, candidata derrotada nas últimas eleições.

l Valdiney Gouveia e Viviany Pessoa
Valdiney Gouveia é professor do curso de Psicologia na UFPB, logo deverá ter contato maior com os eleitores do Centro de Ciências Hu-

manas, Letras e Artes (CCHLA). Já colaborou com o Conselho Federal de Medicina e até pela sua própria formação (Psicologia) deverá ter um 
trânsito maior no Centro de Ciências da saúde (CCs) da UFPB, maior reduto eleitoral da candidata situacionista, Margareth. sua vice, Viviany 
Pessoa, é professora de Psicopedagogia, do Centro de Educação (CE). Logo deve ser mais uma a concorrer pelo apoio dos votantes do CE.

Perfis dos empossados

l DEsEMBARGADoR José AURéLio DA CRUz

José Aurélio da Cruz é natural do Município de Jacaraú/
PB. Em 1977, tornou-se bacharel em Direito pela Universidade 
Federal da Paraíba. Ingressou no Poder Judiciário como juiz de 
Direito em 1987, no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 
No mesmo ano, assumiu a Comarca de Taperoá, passando 
também pelas comarcas de Queimadas, Conceição do Pian-
có, santa Rita e 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, 
e foi juiz da Vara dos Registros Públicos, da 16ª Vara Cível 
e do 2º Tribunal do Júri, onde lá permaneceu por mais de 
uma década. Como juiz eleitoral, exerceu jurisdição na 27ª 
Zona Eleitoral da Comarca de Taperoá, na 59ª Zona Eleitoral 
de Queimadas, na 41ª Zona de Conceição, na 2ª Zona de santa 
Rita, na 71ª Zona de Campina Grande e na 64ª Zona Eleitoral de 
João Pessoa. Galgou o cargo de desembargador pelo critério 
de antiguidade, cuja posse deu-se em 2012. Ele estava na vi-
ce-presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, tendo 
sido ainda corregedor regional eleitoral.

l DEsEMBARGADoRA MARiA DAs GRAçAs MoRAis

A desembargadora Maria das Graças Morais Guedes nas-
ceu na cidade de são Mamede, no sertão da Paraíba. Na 
infância e adolescência viveu entre os municípios de são 
Mamede e Patos (PB). Estudou em escola pública. Cursou a 
Escola Normal Estadual de Patos no grau de professor com 
formação específica para o Magistério. Graduou-se Bacharel 
em Ciências Jurídicas 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 experiên-
cia na Corte de Justiça e em várias oportunidades, exerceu 
o cargo de juíza eleitoral e de desembargadora substituta. 
Atuou também na Corregedoria Regional Eleitoral e na Corre-
gedoria da Justiça. Em 2012, foi a terceira mulher a tomar as-
sento no Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba ao assumir 
o cargo de desembargadora. Atualmente também é diretora 
da Escola superior da Magistratura (Esma).

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) está propon-
do à Ordem dos Advogados 
do Brasil na Paraíba (OAB-PB) 
o desenvolvimento de parce-
rias em campanhas e ações no 
campo de combate à corrup-
ção, com a participação de 
outros segmentos da socie-
dade, a exemplo das igrejas, 
e de entidades civis, como a 
Associação Paraibana de Im-
prensa (API).

A proposta foi feita pelo 
procurador-geral de Justiça 
do MPPB, Bertrand de Araújo 
Asfora, quando da visita ins-
titucional, na tarde dessa se-
gunda-feira, 7, do presidente 
e do vice-presidente da OAB 
paraibana, respectivamente, 
Paulo Antônio Maia e Silva 
e Raoni Lacerda Vita. “Este 
é um momento importante 
para trabalharmos em par-
ceria, principalmente por se 
tratar de um ano eleitoral”, 
justificou Bertrand Asfora. 
“Estamos à disposição para 
essa parceria”, destacou 
Paulo Maia.

Ficou acertado que no-
vas reuniões serão agenda-
das para tratar do assunto, 
com o envio de convites a ou-
tras instituições e setores da 
sociedade. A visita foi acom-
panhada pelos promotores 
de Justiça Amadeus Lopes 
Ferreira, Ricardo José de Me-

MPPB e OAB-PB se 
unem contra a corrupção

PARCERIA

“Este é um 
momento 
importante para 
trabalharmos 
em parceria, 
principalmente 
por se tratar de 
um ano eleitoral”, 
justificou Asfora

deiros e Silva e Marcus Anto-
nius da Silva Leite.

Outros assuntos trata-
dos no encontro foram em 
relação aos aprovados no 
concurso público para pro-
vimento de cargos do qua-
dro de serviços auxiliares 
do Ministério Público da Pa-
raíba, realizado no ano pas-
sado e cujo resultado final 
foi homologado e publicado 
em edital em dezembro de 
2015; e o cumprimento por 
parte do MPPB do acórdão 
do Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE) que determina a 
devolução de todos os servi-
dores públicos requisitados 
há mais de um ano aos res-
pectivos órgãos de origem.

FOTO: Divulgação/secom-PB
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Manifestação fez parte da 
Jornada Nacional de Lutas 
das Mulheres Sem Terra

Mulheres do MST protestam em JP
COMEMORAÇÃO E LUTA

Cerca de 500 integrantes do Movimento Sem Terra iniciaram o dia ocupando a sede da Asplan, no Centro Depois, foi a vez da agência da CEF, na Epitácio 

Feliphe Rojas
Especial para o Jornal A União

A Polícia Civil da Paraíba, 
por meio da Delegacia Espe-
cializada no Atendimento à 
Mulher, realiza um trabalho 
pioneiro na prevenção e orien-
tação sobre a Lei Maria da Pe-
nha, em João Pessoa. Segundo 
a delegada Maísa Félix, o traba-
lho preventivo é diferenciado 
porque está sendo realizado 
em locais frequentados pre-
dominantemente pelo público 
masculino, como canteiros de 
obra da construção civil. 

Esse trabalho é realizado 
por delegadas, agentes e escri-
vãs das Delegacias da Mulher, 
e conta com a parceria de as-
sociações e sindicatos, bem 
como da Secretaria da Mulher 

e da Diversidade Humana.
“Desde novembro do ano 

passado já atingimos um públi-
co de mais de mil homens, que 
tiraram suas dúvidas sobre a 
Lei Maria da Penha, bem como 
as mulheres que trabalham na 
construção civil, sobre como 
agir em caso de assédio. Esse 
trabalho é importantíssimo 
porque é uma grande oportu-
nidade de difundir a Lei Maria 
da Penha e evitar novos casos 
de violência contra a mulher”, 
disse a delegada Maísa Félix.

Em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, que 
ocorre hoje, 8 de março, todas 
as Delegacias da Mulher no Es-
tado estarão realizando uma 

programação especial. “Além 
dos canteiros de obra, as equi-
pes das Delegacias da Mulher 
estão proferindo palestras em 
associações, escolas e fábricas 
da capital. Esse trabalho vem 
sendo muito bem recebido 
por profissionais de diversas 
áreas, que começam a desper-
tar para a importância da Lei 
Maria da Penha, bem como o 
respeito à mulher no ambiente 
de trabalho”, ressaltou.

Durante todo o mês de 
março, uma programação es-
pecial estará sendo realizada 
por delegadas, agentes e es-
crivãs que trabalham direta-
mente com o atendimento à 
mulher vítima de violência. 

O Instituto de Educação 
Superior da Paraíba (Iesp) está 
promovendo a Semana da Mu-
lher, que tem como foco deba-
ter temas atuais e de relevância 
para a luta feminina, em rela-
ção a sua atuação profissional, 
a maternidade e a representa-
ção na mídia.

Segundo a diretora-geral, 
Erika Marques, além de reu-
nir diversas palestrantes, os 
temas vão da luta das mulhe-
res e suas conquistas até a era 
da internet com a chegada das 
redes sociais. “Nós estamos 
promovendo a Semana da Mu-
lher com variados temas e isso 
só engrandece nosso trabalho 
educacional, porque o Iesp se-
gue em frente coma evolução 
da mulher mundial”, disse.

O destaque da progra-

mação são as mesas redondas 
que vão discutir temas como a 
humanização do parto e nas-
cimento, liderança feminina e  
atuação da mulher na educa-
ção superior e na carreira pro-
fissional.

Hoje, Dia Internacional 
da Mulher, o encontro reunirá 
ex-alunas, professoras e pro-
fissionais das áreas dos cur-
sos oferecidos na instituição 
em um encontro para discutir 
a presença e atuação da mu-
lher no Ensino Superior e no 
mercado de trabalho. Também 
haverá a participação de food 
bikes gerenciadas por mulhe-
res e também do “TruckBiju” 
Maria Maria.

Amanhã pela manhã, a ex-
-aluna Emiliany Queiroz, pro-
prietária da Produz Eventos, 
vai proferir palestra para os 
cursos da área de gestão, em-
preendedorismo e comunica-

ção. Já à tarde, as funcionárias 
e professoras participarão de 
um workshop de Imagem Pes-
soal, promovido pela diretora 
da Mary Kay e ex-aluna Iesp, 
Jaqueline Falcão.

Às 19h30, haverá mesa re-
donda sobre Liderança Femini-
na e Empreendedorismo, com 
a diretora-geral  Erika Marques 
e líderes de atuação no merca-
do, como Duda Santos, supe-
rintendente da Rádio Tabajara; 
Cassandra Figueiredo, superin-
tendente do Iphaep; Cristina 
Heim, proprietária da empresa 
Guarde Bem e Vilenia Toscano 
Cunha, presidente do Kennel 
Clube da Paraíba. A mediação 
será da professora Luciane Al-
buquerque, coordenadora dos 
cursos de Administração, Ges-
tão Comercial e Gestão de RH.

A última mesa redonda,  
às 20h30, vai discutir a presen-
ça feminina nas redes sociais. 

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, iniciou ontem 
uma série de atividades que 
se prolonga até o dia 11 de 
março em homenagem às 
mulheres. Nesta Semana da 
Mulher, as colaboradoras vão 
ter oportunidade de cuidar 
da saúde, do bem-estar e da 
beleza. O evento vai oferecer 
exercícios laborais, maquia-
gem, pilates, almoço espe-
cial para as colaboradoras 
e acompanhantes e tudo ao 
som de música ao vivo. 

Para a diretora-geral 
da unidade de saúde, Sabri-
na Bernardes, a semana foi 
pensada especialmente para 
todas as mulheres que fa-
zem parte do hospital. “Esse 
evento se estende como um 
convite a todas as mulheres 
a usar seu potencial, carinho 
e carisma para juntos condu-
zirmos o Hospital de Trauma 
de João Pessoa à excelência”, 
observou.

O diretor técnico, Edvan 
Benevides, reforçou que a 
programação é importante 
para o hospital. “Reconhece-

mos a importância das mu-
lheres não só neste mês, mas 
no ano inteiro, pois sempre 
contamos com a sensibilida-
de, dedicação e amor dessas 
guerreiras”, completou.

Para Gorete Rezende, 
ouvidora do Trauma, essa 
lembrança no cuidado com 
as mulheres que fazem parte 
da instituição é de extrema 
importância para a autoes-
tima de todas. “Sentimo-nos 
valorizadas, amadas e cui-
dadas por todos que fazem 
parte da unidade de saúde”, 
lembrou.

FOTO: Divulgação FOTO: Evandro Pereira

Na semana do 
Dia Internacional 
da Mulher, mui-
tas entidades e 
organizações co-
memoram a data 
que relembra fa-

tos históricos de conquistas 
femininas, outras intensificam 
a luta por mais direitos. É o 
caso do Movimento Sem Terra 
(MST), que realizou durante o 
dia de ontem a Jornada Nacio-
nal de Lutas das Mulheres Sem 
Terra, que aconteceu em todo 
o País. Na capital, cerca de 500 
mulheres ocuparam a sede da 
Associação de Plantadores de 
Cana da Paraíba (Asplan) no 
início da manhã e seguiram 
para a agência da Caixa Eco-
nômica Federal na Avenida 
Epitácio Pessoa, terminando a 
manifestação no fim da tarde, 
na sede do Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra-PB).

“A nossa pauta aqui na 
Asplan é no sentido de de-
nunciar que hoje o Agronegó-
cio trabalha com o cultivo de 
monoculturas, seja do açúcar, 
seja do eucalipto, do milho e 

trabalha com muitos agrotóxi-
cos que acabam prejudicando 
o meio ambiente e a natureza, 
então a gente foi lá fazer essa 
denúncia”, explicou Mirian 
Farias, da coordenação de co-
municação do MST-PB. Nota 
disponibilizada pela entidade 
afirma que não adianta a As-
plan homenagear as mulheres 
no dia 8 de março ao mesmo 

tempo em que “envenena a 
mãe terra com o monoculti-
vo da cana-de-açúcar e com o 
uso intensivo de agrotóxicos”. 
Além disso, defendem a plan-
tação de culturas como feijão, 
macaxeira e outros alimen-
tos saudáveis, uma vez que, 
segundo o movimento, “cana 
não enche o prato”.

Por volta das 11h da ma-

nhã, o outro alvo de ocupação 
das mulheres do MST-PB foi a 
agência da Caixa Econômica 
Federal, na Avenida Epitácio 
Pessoa. “Voltamos à Caixa pela 
quinta vez, porque não temos 
conseguido avançar na pauta 
da habitação rural pelo progra-
ma Minha Casa, Minha Vida. 
Nós saímos após uma audiên-
cia na qual conseguimos resol-

ver algumas coisas. Nós temos 
uma empresa que está fazendo 
as casas de quatro assentamen-
tos. O Programa Minha Casa, 
Minha Vida II está no processo 
de cancelamento porque como 
está tendo aumento de matéria 
prima e mãodeobra, eles vão 
fazer a 3ª edição do programa 
que é com o reajuste dos pre-
ços. Só que com a contenção 

de gastos do Governo Federal, 
nós temos o receio que esta 3ª 
edição do programa não acon-
teça e que a gente coloque em 
risco 14 projetos de famílias 
que estão esperando as casas”, 
afirmou Mirian.

O protesto das mulheres 
do MST terminou na sede do In-
cra-PB, no Bairro dos Estados, 
onde elas devem ficar até hoje.

Hospital de Trauma da capital 
realiza semana de homenagens

Delegacia da Mulher faz ação 
pioneira em canteiros de obras

Conquistas femininas são tema 
de evento promovido pelo Iesp

PARA AS COLABORADORAS

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União

Foi iniciado ontem o primeiro Es-
forço Concentrado de 2016 para julgar 
628 processos decorrentes de violência 
doméstica na Paraíba. As ações estão 
distribuídas em duas cidades: João Pes-
soa, que está reunindo 530 processos, 
e Campina Grande, com 98, todos para 
instrução e julgamento. O primeiro mu-
tirão do ano acontecerá até a próxima 
sexta-feira (11), e é alusivo ao dia 8 de 
março, data em que é comemorado o 
Dia da Mulher.

A titular do Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar contra a mulher de 
João Pessoa, juíza Rita de Cássia Andra-
de, informou que para o primeiro dia, 
foram previstas 70 audiências, sendo dis-
ponibilizadas cinco salas de audiência, 
funcionando das 8h às 12h e das 14h às 
18h, no Fórum Regional de Mangabeira.

De acordo com a magistrada, duran-
te as audiências, várias medidas podem 
ser adotadas. Por exemplo, os juízes po-
dem absolver acusados, substituir prisões 
preventivas por medidas cautelares, de-
cretar prisão preventiva de acusados e 
promover encaminhamento das vítimas 
para estudos pela equipe multidiscipli-
nar do Juizado de Violência Doméstica. 
ficos”, ressaltou.

Já o titular do Juizado de Violência 
de Campina Grande, juiz Alberto Qua-
resma, explicou que a estrutura do es-
forço concentrado conta com três salas 
de audiência, quatro juízes, três promo-
tores, defensores públicos e advogados. 
O magistrado também informou que, 
na unidade, tramitam 2.600 processos. 
As audiências estão sendo realizadas no 
Juizado de Campina Grande.

Mutirão julga processos de 
violência doméstica na PB

ESFORÇO CONCENTRADO
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Investigações desen-
volvidas pela Polícia Civil 
da Paraíba na cidade de 
Coremas, no Vale do Pian-
có, Sertão do Estado, re-
sultaram na prisão de Gil-
van Pereira de Moura, 40, 
suspeito de praticar vio-
lência sexual contra uma 
adolescente de 14 anos, 
com problemas mentais. A 
ação policial aconteceu na 
madrugada de ontem em 
cumprimento a mandado 
de prisão.

De acordo com o dele-
gado da 17ª Seccional, com 
sede em Itaporanga, Glau-
ber Fontes, as agressões 
contra a vítima aconteciam 
há seis meses. “Um familiar 
da menina procurou a dele-
gacia relatando a violência 
e foi feito o exame sexoló-
gico, com a constatação das 
lesões. Segundo os levan-
tamentos, a menina, que 
possui problemas mentais, 

era abordada na saída da 
escola, quando o suspeito 
a obrigava a subir em sua 
moto e a levava para um 
matagal, onde ocorriam as 
agressões”, explicou o dele-
gado.

Ainda segundo Fontes, 
a prisão de Gilvan aconte-
ceu após campanas, quan-
do a equipe da Delegacia de 
Coremas deu cumprimento 
ao mandado judicial de pri-
são e ainda a um mandado 
de busca e apreensão na 
residência do suspeito. No 
local, foram encontrados 
um cofre, vários recibos de 
veículos e notas promissó-
rias preenchidas

“Ainda estamos inves-
tigando se o preso é res-
ponsável por outras violên-
cias sexuais na região, além 
da prática de agiotagem, 
devido ao material encon-
trado na casa dele, que já 
foi encaminhado para a Ca-
deia Pública de Coremas, 
onde permanece à disposi-
ção da Justiça”, finalizou o 
delegado.

Violência sexual leva homem de 
40 anos à cadeia em Coremas
A vítima, uma adolescente
de 14 anos de idade, tem 
problemas mentais

A Polícia Militar concluiu, no 
último sábado (5), a formação de 
mais 20 policiais para atuar em 
operações de pronta resposta a 
rebeliões de presídios, distúrbios 
civis e patrulhamento em locais 
de alto risco. 

Os militares concluíram um 
estágio de 15 dias, com mais de 
100 horas/aulas de disciplinas 
voltadas para as atividades es-
pecializadas de choque, incluin-
do instruções com armamentos 

menos letais, gerenciamento de 
crises e procedimentos de uso 
diferenciado da força, confor-
me preceitos dos direitos huma-
nos. A capacitação teve também 
aulas de atuação em estádios de 
futebol.

O comandante do Batalhão 
de Operações Especiais (Bope), 
major Otávio Ferreira, disse que 
o estágio qualificou profissio-
nais para uma atuação mais es-
pecializada. “Esse estágio teve 

o objetivo de qualificar oficiais 
e praças da Polícia Militar da 
Paraíba para atuarem em qual-
quer área que diz respeito às 
operações de choque, forjando 
homens e mulheres para às mis-
sões que exigem do policial um 
conhecimento mais especializa-
do”, destacou.

Um novo estágio para capa-
citar mais policiais em operações 
de choque deve ser realizado no 
mês de novembro.

PM forma tropa especial com 20 policiais
PARA OPERAÇÕES DE PRONTA RESPOSTA

Os novos militares (foto) vão atuar em presídios, distúrbios civis e patrulhamento em locais considerados de alto risco

A Polícia Militar con-
cluiu as ações desse fim de 
semana com a prisão de 38 
suspeitos de homicídios, 
roubos ou furtos, tráfico 
de drogas e outros crimes, 
no período compreendido 
entre 18h da última sexta-
-feira (4) até as 23h59 de 
domingo (6), sendo ainda 
retiradas das ruas 18 ar-
mas de fogo e recuperados 
20 veículos.

As apreensões de ar-
mas aconteceram nas cida-
des de João Pessoa, Campi-
na Grande, Conde, Sossego, 
Juru, Santa Cruz, Picuí, Ma-
turéia, Areial, Monteiro, 
Alagoinha e Pocinhos

Dos 38 detidos no fim 

de semana, 14 deles foram 
por porte ilegal de arma, 
12 por roubos ou furtos, 
cinco por tráfico de dro-
gas, seis por tentativas ou 
homicídios consumados e 
um por força de mandado 
de prisão. 

Quanto às drogas, fo-
ram apreendidas 61 pedras 
de crack, 40 comprimidos 
de anfetamina, oito pape-
lotes de cocaína e 16 trou-
xas e 20 gramas de maco-
nha. Ainda contabilizando 
20 veículos com queixa de 
roubo ou furto recupera-
dos em decorrência das 
abordagens e diligências 
realizadas pelos policiais 
de toda a Paraíba. 

38 suspeitos são detidos e 
18 armas são apreendidas 

DE SEXTA A DOMINGO

O serviço preventivo 
e proativo de atendimento 
aos cidadãos paraibanos 
pelo Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba somou 
316 casos neste fim de se-
mana. Os números incluem 
as ações desenvolvidas das 
7h30 de sexta-feira (4) às 
5h de ontem em todo o Es-
tado. Os destaques foram os 
atendimentos pré-hospita-
lares, com 157 registros.

Conforme os dados, o 
Corpo de Bombeiros tam-
bém atuou em 20 incêndios, 
realizou 35 salvamentos e 
agiu em outras quatro ocor-
rências classificadas como 
outras.  Na parte de preven-
ção, foi contabilizado um 
total de 97 ações, sendo 47 
informações prestadas ao 
público, 26 advertências, 
22 viaturas colocadas em 
pontos bases e duas de na-
tureza diversa.

Já na área de praias 
e mananciais, o Corpo de 
Bombeiros registrou três 
intervenções, sendo uma de 

primeiros socorros, outra 
de criança perdida que foi 
devolvida aos responsáveis 
e um caso de afogamento 
em um rio de Jacarapé, na 
capital. Neste, um rapaz de 
16 anos submergiu a apro-
ximadamente sete metros 
de profundidade e foi res-
gatado por um mergulha-
dor do Corpo de Bombeiros.

“A vítima foi encontra-
da em menos de cinco mi-
nutos. No quinto mergulho 
toquei o tornozelo do garo-
to e trouxe ele para a mar-
gem. A experiência contou 
muito para conseguir locali-
zá-lo com agilidade”, contou 
o tenente  Danton Lima, que 
participou do atendimen-
to da ocorrência. Segundo 
ele, os bombeiros ainda 
fizeram uma Reanimação 
Cardiopulmonar (RCP) no 
adolescente. A vítima foi 
levada para o hospital com 
vida pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu), mas veio a óbito na 
unidade hospitalar. 

Bombeiros registram 316 
atendimentos no Estado 

 FIM DE SEMANA

Dupla acusada 
de roubos em 
JP é detida com 
moto roubada 

A Polícia Militar dete-
ve dois suspeitos de rou-
bo no bairro do Altiplano, 
em João Pessoa, na tarde 
de ontem. Com eles foram 
apreendidas uma arma de 
fogo calibre 22 e uma mo-
tocicleta com queixa de 
roubo.

Após informações 
quanto ao acontecimento 
de vários roubos nos bair-
ros do Bessa e Altiplano, 
policiais da Companhia 
Especializada de Apoio ao 
Turista (Ceatur) iniciaram 
diligências no intuito de 
localizar os suspeitos dos 
crimes. 

Quando em rondas no 
Altiplano, os policiais se 
depararam com dois sus-
peitos em uma motocicleta, 
que empreenderam fuga ao 
avistarem a equipe. Após 
perseguição, a dupla foi 
abordada e com eles en-
contrado um revólver cali-
bre 22. 

Com Geovane dos San-
tos Carvalho, de 21 anos, e 
com o outro suspeito, um 
adolescente de 15 anos 
ainda foi encontrada uma 
motocicleta roubada que 
estava sendo utilizada para 
a prática dos delitos.

“Os policiais da Cea-
tur têm trabalhado com o 
objetivo de garantir a se-
gurança da população re-
sidente na área policiada 
pela companhia e também 
de garantir uma estadia 
segura e tranquila para os 
turistas que nos visitam.” 
relatou a tenente Rileide, 
chefe da sessão de Comuni-
cação Social da Companhia 
de Apoio ao Turista. 

Desde ontem os condu-
tores de veículos e pedestres 
que transitam pela Rua Ota-
cílio Nepomuceno, no bairro 
de Catolé, em Campina Gran-
de, devem ficar atentos às 
alterações de circulação de 
veículos para acesso ao sho-
pping Partage e ao Terminal 
Rodoviário de Passageiros  
Argemiro de Figueiredo.  No 
trecho, a Superintendência 
de Trânsito e Transportes 
Públicos (STTP) implantou 
dois grupos de semáforos.

Os novos sinais lumi-
nosos vão orientar o acesso 
de veículos com destino ao 
shopping, pela Rua Otacílio 
Nepomuceno, no sentido cen-

tro-bairro, desafogando o flu-
xo de veículos na área.  Quem 
circula pela Rua Otacílio Ne-
pomuceno deverá virar à di-
reita, Rua Severino Trindade 
(lateral do Colégio Premem), 
adentrando em seguida a Rua 
Eduardo Oliveira Lobo.

No local já está em fun-
cionamento um semáforo no 
cruzamento com a Rua Basí-
lio Araújo, retornando para 
a Rua Otacílio Nepomuceno, 
que também terá semáforo 
no cruzamento da esquina 
do Terminal Rodoviário.

De acordo com o supe-
rintendente Félix Neto, como 
parte do planejamento de 
engenharia de tráfego, tam-
bém no local está sendo im-
plementada nova sinalização 
vertical e horizontal.

Segundo o superin-
tendente, serão instaladas 
placas regulamentadoras,  
implantação e pinturas de 
faixas de pedestres, linhas 
de eixo e de bordo. “Será fei-
to também o  trabalho pre-
ventivo de poda de árvores, 
melhorando sobremaneira a 
visibilidade dos condutores”, 
esclareceu Félix.

Durante 15 dias será 
realizada uma ampla cam-
panha de orientação e de 
informação aos condutores 
de veículos, por equipes de 
agentes de trânsito, fiscais de 
transportes, e de orientado-
res da Divisão de Educação 
de Trânsito da STTP. Eles fa-
rão abordagens comunican-
do sobre as alterações imple-
mentadas  naquele trecho.

STTP implanta nova sinalização
de semáforos no bairro do Catolé

CAMPINA GRANDE

Nesta via, a Superintendência de Trânsito e Transportes abriu novas faixas exclusivas para ônibus

Chico  José
chicodocrato@gmail.com

Foto: Divulgação

Foto: Secom-PB
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O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Educação (SEE), deu 
início no último sábado (5) 
às aulas do Pré-vestibular 
Social do Governo do Estado 
da Paraíba (PBVest). As au-
las, que tiveram início às 7h e 
foram encerradas às 12h45, 
acontecerão todos os sába-
dos até o dia 29 de outubro. 
Hoje, os pontos ministrados 
no primeiro dia estão dis-
ponibilizados no portal (pb-
vest.pb.gov.br) para acesso 
ao público em geral. 

Foram ofertadas cinco 
mil vagas nos polos presen-
ciais, onde foram entregues 
materiais físicos de acompa-
nhamento das aulas. “Posso 
dizer que o primeiro dia de 
aulas do PBVest foi um su-
cesso pois não registramos 
nenhum problema operacio-
nal e tivemos a presença ma-
ciça dos cinco mil inscritos 
em todo o Estado”, contou o 
coordenador estadual do PB-
vest, Américo Falcone.

O PBVest objetiva refor-
çar e ampliar os conhecimen-
tos dos alunos do 3º ano do 
Ensino Médio e egressos das 
escolas da rede pública do 
Estado da Paraíba que pre-
tendem concorrer às vagas 
dos cursos de graduação por 
meio do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) ou de 
outros processos seletivos.

Os polos presenciais es-
tão localizados nas cidades de 
Alagoa Nova, Bayeux, Cajazei-
ras, Cabedelo, Campina Gran-
de, Catolé do Rocha, Conde, 
Coremas, Cuité, Guarabira, Ita-
baiana, Itaporanga, João Pes-
soa, Mamanguape, Monteiro, 
Patos, Picuí, Pombal, Princesa 
Isabel, Rio Tinto, Santa Luzia, 
Santa Rita, São Bento, Sapé, 
Serra Branca, Soledade, Sousa, 
Sumé e Taperoá. 

Novidade
Este ano a novidade do 

PBVest é o aplicativo “Stu-
dos”, composto por ques-
tões de simulados. “Com o 
‘Studos’ o aluno da rede es-
tadual vai poder fazer ques-
tões de simulados semanais, 
de acordo com as discipli-
nas vistas no sábado e terá 
um acompanhamento, pois 
saberá em qual disciplina 
está mais fraco para poder 
aprimorar seus estudos”, ex-
plicou Américo Falcone. O 
professor Américo adiantou 
ainda que os simulados ren-
derão pontos aos alunos.

PBVest 2016 inicia aulas com 
5 mil alunos em todo o Estado
Aulas do pré-vestibular do 
Governo do Estado são 
ministradas aos sábados 

Curtas
LBV entrega kits 
em Campina Grande

Sine-JP oferta 100 
vagas de emprego

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) entrega hoje 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. A campanha neste ano tem como 
slogan “O esporte inspira a vitória, e a 
educação ensina a vencer”.

Cem postos de trabalho estão 
disponíveis para seleção no Sistema 
Nacional de Emprego de João Pessoa 
(Sine-JP). A maior parte das vagas é para 
o setor de serviços, com destaque para a 
oferta de 20 oportunidades de operador 
de telemarketing receptivo, sem 
exigência de experiência, e para 13 vagas 
de vendedor em atividades diversas. 
Confira a lista de empregos: http://goo.
gl/MPQ02z. Há vagas para auxiliar de 
cozinha (3), cozinheiro (3), pizzaiolo (2) 
e chef de cozinha (1). No atendimento, há 
dez postos abertos para garçom. O Sine-
JP está localizado na Avenida Cardoso 
Vieira, 85, Varadouro.

Previsão do tempo 
para a Paraíba 

CG vai ganhar o 
“CDL Controle Card”

Procon-JPmóvel 
atende em Jacarapé

Biblioteca da UEPB 
recebe 800 livros

A Aesa prevê, para hoje, na 
faixa litorânea, chuvas ocasionais com 
nebulosidade variável. Já para as regiões 
do Agreste e Brejo, a previsão é de apenas 
nebulosidade variável. O Cariri-Curimataú 
deve ter um dia também de nebulosidade 
variável, assim como o Alto Sertão e Sertão. 
Confira como devem ficar as temperaturas 
em cada região: Litoral, máxima de 30º C 
e mínima de 25º C; Brejo,  máxima de 29º 
C e mínima de 21º C; Agreste, máxima de 
30º C e mínima de 21º C; Sertão, máxima 
de 35º C e mínima de 23º C; Alto Sertão, 
máxima de 34º C e mínima de 23º C e 
Cariri-Curimataú, máxima de 34º C e 
mínima de 22º C.  

A Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Campina Grande (CDL – CG) vai lançar 
um novo produto. É o “CDL Controle Card”, 
uma ferramenta de conciliação e gestão 
de cartões, que consiste em controlar 
todas as vendas feitas através de cartões 
de crédito ou débito. Nesta quarta-feira, 
Na ocasião do lançamento, o consultor 
da BR Consultoria Financeira, Fernando 
Pessoa, irá expor as funcionalidades do 
sistema e tirar as dúvidas do público 
interessado. Entre as funcionalidades 
estão confirmar a quantidade de 
vendas acordadas e comparar as taxas 
acordadas com as aplicadas pelas 
operadoras.

O Procon-JPmóvel atenderá 
hoje aos consumidores da comunidade 
de Jacarapé (próximo à Associação 
da Ninha), das 13h às 17h. O serviço 
móvel também pode ser solicitado pelas 
associações de bairro e pelas Secretarias 
do Município de João Pessoa. O Procon-JP 
visita os bairros acolhendo reclamações e 
prestando orientação aos cidadãos sobre 
os direitos do consumidor sempre às 
terças-feiras. O interessado em abrir uma 
reclamação deve levar originais e cópias 
do CPF, identidade, comprovante de 
residência e a documentação referente 
ao bem ou serviço reclamado, como nota 
fiscal e contratos.

Com mais de 31 mil livros 
disponíveis para consulta dos 
estudantes, o acervo da Biblioteca 
Central da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) foi ampliado. A Biblioteca 
no Campus de Bodocongó recebeu 
mais 800 livros que já estão sendo 
utilizados por estudantes dos cursos 
do Centro de Ciências e Tecnologia e 
do Centro de Ciências Biológicas e da 
Saúde. As obras foram adquiridas com 
recursos próprios da UEPB e custaram 
cerca de R$ 100 mil. São livros de 
Física, Biologia, Enfermagem, Química, 
Matemática, entre outras áreas do 
conhecimento.  

Imagem de N.S. Aparecida faz peregrinação na Paraíba

Em 2017, fará 300 anos 
que a imagem de Nossa Se-
nhora Aparecida foi encon-
trada. Em comemoração a 
essa data, o Santuário Na-
cional de Aparecida (SP) 
está promovendo o Jubileu 
"300 anos de bênçãos". Na 
programação da homena-
gem é destaque o envio de 
imagens peregrinas da San-
ta às arquidioceses e dioce-
ses brasileiras.

 No último dia 3, o ar-
cebispo Metropolitano da 
Paraíba, Dom Aldo di Cillo 
Pagotto, juntamente com o 
Clero da Arquidiocese da 
Paraíba, recebeu a imagem, 
e no último dia 6 foi a vez 
da Paraíba conhecer e cele-
brar a Padroeira do Brasil, 
através de uma carreata. A 
imagem, que é idêntica à 
original, foi conduzida em 
um carro do Corpo de Bom-
beiros, da Capela Militar de 
Santo Expedito, na Vila Mi-
litar, em Bayeux (PB), até a 
Catedral Basílica de Nossa 
Senhora das Neves.

Atualmente a imagem 
está na Igreja de Nossa Se-
nhora Aparecida, no Jardim 
13 de Maio, em João Pessoa, 
onde ficará até o dia 12 de 
março, quando continuará a 

“300 ANOS DE BÊNÇÃOS”

Iluska Cavalcante
Especial para A União

 Confira o roteiro da peregrinação da imagem:

l De 12 de março a 1o de maio a imagem vai peregrinar pelas 
paróquias da Arquidiocese da Paraíba que compõem a Região 
Vale do Mamanguape (Baía da Traição, Cuité de Mamanguape, 
Curral de Cima, Itapororoca, Jacaraú, Mamanguape, Matara-
ca, Pedro Régis e Rio Tinto). Depois, segue calendário pelas 
outras regiões:

l 1o de maio a 2 de julho: Região Várzea.
Paróquias localizadas no Centro, Marcos Moura, Nossa Senho-
ra do Livramento, Tibiri I, Tibiri II e Várzea Nova, em Santa Rita, 
e nas cidades de Cruz do Espírito Santo, Lucena, Riachão do 
Poço e Sapé.

l 2 de julho a 3 de setembro: Região Agreste.
Paróquias das cidades de Gurinhém, Ingá, Itabaiana, Itatuba, 
Juripiranga, Mogeiro, Pedras de Fogo, Pilar, Riachão do Baca-
marte, Salgado de São Félix, São José dos Ramos, São Miguel 
de Taipu e Serra Redonda.

l 3 de setembro a 5 de novembro: Região Conjuntos.
Bairros de João Pessoa com paróquias: Cidade Verde, Colinas 
do Sul, Costa e Silva, Funcionários II, Funcionários IV, Geisel, 
José Américo, Mangabeira I, Mangabeira VII e Valentina Figuei-
redo.

l 5 de novembro a 7 de janeiro: Região Urbana Sul.
Bairro Imaculada, Centro, Conjunto Mário Andreazza, Jardim 
Aeroporto e Sesi, em Bayeux, e Alto do Mateus, Cristo, Cruz 
das Armas, Jardim Planalto, Jardim Veneza e Rangel, em João 
Pessoa.

l 7 de janeiro a 4 de março: Região Litoral.
Cidades: Alhandra, Caaporã, Conde e Taquara.

l 4 de março a 6 de maio: Região Praia Sul.
Bairros de João Pessoa com paróquias: Altiplano Cabo Branco, 
Anatólia, Bancários, Cabo Branco, Castelo Branco II, Jardim 
Cidade Universitária, Jardim São Paulo - Água Fria, Miramar, 
Penha, Tambaú e Tambauzinho.

l 7 de maio a 1o de julho: Região Praia Norte.
Camboinha I, Centro, Conjunto do Renascer, Intermares e 
Recanto do Poço, em Cabedelo, e Aeroclube, Bessa, Brisamar, 
Jardim Oceania, Manaíra e São José, em João Pessoa.

l 2 de julho a 6 de agosto: Região Centro.
Bairros de João Pessoa com paróquias: 13 de Maio, Centro, 
Jaguaribe, Mandacaru, Pedro Gondim, Roger, Tambauzinho, 
Tambiá, Torre e Varadouro.

PROGRAMAçãO

sua peregrinação pelas pa-
róquias das nove regiões da 
Arquidiocese da Paraíba. De 
acordo com a assessoria de 
comunicação da Arquidioce-
se, o objetivo da peregrina-
ção é levar a todos o ardor 
missionário de Maria e pre-
parar os devotos de Nossa 
Senhora para a celebração 
do Jubileu dos 300 anos do 

encontro da Padroeira no 
Rio Paraíba do Sul, em São 
Paulo. 

Padroeira do Brasil
Três pescadores saíram 

para pescar em uma época 
de escassez. Chegando ao 
Porto de Itaguassu, os pes-
cadores lançaram as suas 
redes no Rio Paraíba do Sul 

diversas vezes, mas todas fo-
ram em vão. Após rezar e pe-
dir para que voltassem com 
fartura de peixes, os pesca-
dores lançaram suas redes 
novamente; na outra tenta-
tiva, eles pescaram o corpo 
de uma imagem; curiosos, 
jogaram novamente a rede 
e encontraram uma cabeça 
que se encaixava perfeita-

mente à imagem. Depois que 
a imagem apareceu, os pes-
cadores tiveram abundância 
na pesca e atribuíram aque-
le evento à presença e ação 
de Deus. 

Por ter aparecido, o povo 
passou a chamar a imagem 
de "Aparecida", sendo pro-
clamada Rainha em 1904 e 
Padroeira do Brasil em 1930.

Alunos do 3o ano do Ensino Médio e egressos das escolas da rede pública do Estado se preparam para concorrer às vagas do Enem ou de outros processos seletivos

Foto: Secom-PB
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Secretários de Fazenda chegam a 
acordo sobre ajuste fiscal dos estados
Ficarão vetados aumentos 
e os novos programas de 
incentivos fiscais por 2 anos

Um grupo de secretários 
de Fazenda estaduais reunidos 
ontem com o secretário-execu-
tivo do Ministério da Fazenda, 
Dyogo Oliveira, chegaram a um 
acordo com o governo sobre as 
contrapartidas fiscais para o 
alongamento da dívida dos es-
tados. De acordo com a secre-
tária de Fazenda de Goiás, Ana 
Carla Costa, o ajuste fiscal dos 
estados incluirá mudanças na 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
federal, dois anos de medidas 
emergenciais para redução de 
gastos e a criação de Leis de 
Responsabilidade Fiscal esta-
duais, a serem aprovadas em 
até seis meses.

Segundo ela, a ideia é cor-
rigir brechas na LRF federal, 
permitindo que, na prática, o 
gasto com pessoal ultrapasse 
os limites. “Existem lacunas 
que permitem que alguns esta-
dos cumpram o teto [de gastos], 
mas, se você colocar toda a des-
pesa de pessoal, estariam desen-
quadrados”, disse a secretária.

Ana Carla Costa esclare-
ceu que as despesas com ina-
tivos, pensionistas, imposto 
de renda e terceirizados que 
realizam atividades afins atual-
mente não são contabilizadas. 
Com a mudança na lei, as uni-
dades da Federação ficariam 
desenquadradas, mas teriam 

10 anos para se adequarem.
Os estados que quiserem 

aderir ao alongamento da dívi-
da dos estados também terão 
de interromper a concessão 
de aumentos e os novos pro-
gramas de incentivos fiscais 
por dois anos. O mesmo deve 
ocorrer com a realização de 
concursos públicos, que só po-
derão acontecer para reposição 
de vagas na Saúde, Educação e 
Segurança Pública. Será exigido 
ainda o corte dos cargos comis-
sionados em 10%. Por fim, as 
unidades da Federação terão 
de aprovar leis de responsabi-
lidade estaduais prevendo que 
o valor da folha de pessoal não 
cresça mais do que a 90% do 
crescimento da receita.

“Alguns [estados] querem 
90%, outros 80%. É algo que 
a gente está discutindo. Não 
poderão ser dados também 
aumentos que vão para o man-
dato do próximo governador. 
Cada Estado terá de aprovar 
[a lei] até seis meses depois 
da assinatura do termo aditivo 
[prevendo o alongamento do 
prazo da dívida dos estados]”, 
explicou Ana Carla. O governo 
incluirá as condicionantes em 
projeto de lei do alongamento 
da dívida e os estados que as 
descumprirem podem perder 
o benefício. De acordo com Ana 
Carla, ficou decidido que a mi-
nuta será enviada até amanhã 
pela Fazenda aos estados, que a 
analisarão e farão sugestões até 
sexta-feira. Além do ajuste fiscal, 
a proposta do governo prevê que 
os estados deem apoio político a 
propostas como a da CPMF.

A Polícia Militar promove hoje 
um evento para homenagear as 
mulheres da Corporação, pela 
passagem do Dia Internacional 
da Mulher.  A solenidade ocorrerá 
às 16h30, no auditório do Centro 
de Educação da PM, no bairro de 
Mangabeira VII.

Durante o evento será reali-
zado um ato ecumênico, além da 
apresentação do sexteto da Banda 

de Música da PM e ainda haverá 
a entrega de láureas e medalhas 
a mulheres policiais militares que 
se destacaram no exercício da 
profissão. Na oportunidade, tam-
bém serão homenageadas a vi-
ce-governadora Lígia Feliciano, a 
secretária de Estado da Mulher e 
da Diversidade Humana, Gilberta 
Soares, e a superintendente da Su-
plan, Simone Guimarães.

Campanha contra corrupção
Ainda na solenidade aconte-

cerá o ato de adesão da Polícia 
Militar da Paraíba à campanha 
“10 medidas contra a corrup-
ção”, do Ministério Público Fe-
deral. Na ocasião, a corporação 
será representada pela coronel 
Socorro Cristhiane, diretora do 
Hospital de Guarnição General 
Edson Ramalho.

Evento da PM faz homenagem
Dia internaCional Da Mulher

Foto: Wagner Varela/Secom-PB

A solenidade do Dia Internacional da Mulher ocorrerá às 16h30, no auditório do Centro de Educação da PM, em Mangabeira VII

Fiscais do Instituto de 
Metrologia e Qualidade Indus-
trial da Paraíba (Imeq) inicia-
ram, ontem, em João Pessoa, 
a Operação Especial Páscoa 
para fiscalizar brinquedos 
contidos em ovos de choco-
late. O objetivo é verificar se 
os itens apresentam o selo de 
identificação de conformida-
de, responsável por atestar a 
certificação do produto.

De acordo com Iremar 
Vilarim, gerente do Núcleo de 
Verificação de Qualidade do 
Imeq, a ação tem como meta 
coibir a venda de produtos 

irregulares. “A meta é evitar 
que o consumidor adquira 
produto que ponha em risco 
a saúde dele ou dos filhos, já 
que se trata de brinquedos. 
Para isso, iremos visitar até 
sexta-feira cerca de cem es-
tabelecimentos comerciais 
tanto na capital quanto em 
Campina Grande”, afirmou. 

Os ovos de Páscoa re-
gulares fiscalizados têm a 
seguinte mensagem na em-
balagem: contém brinquedo 
certificado no âmbito do Sis-
tema Brasileiro de Avaliação 
da Conformidade.

Imeq inicia fiscalização 
de brinquedos em ovos

De ChoColate

O trabalho de investiga-
ção da Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio do Núcleo de 
Homicídios de Santa Rita, na 
Região Metropolitana da ca-
pital, resultou na prisão, em 
menos de cinco horas, de José 
Sergio da Silva, 46 anos, e do 
sobrinho dele Josenilton Oli-
veira Silva, 26 anos, suspeitos 
de assassinar João dos Santos 
Junior, 32 anos. O crime foi re-
gistrado na noite dessa sexta-
feira (4) no bairro de Tibiri II 
em Santa Rita.

A polícia foi informada 

do homicídio por meio de 
uma ligação e, quando che-
gou ao local, a vítima, que 
de acordo com os parentes 
tinha retardo mental, já ha-
via sido levada pelo Serviço 
Móvel de Urgência (Samu), 
mas, devido à gravidade dos 
ferimentos, morreu antes do 
atendimento no hospital. De 
acordo com informações re-
passadas no local do crime 
para a equipe de investiga-
ção, os suspeitos estavam 
jogando dominó em um bar 
com uma terceira pessoa 

quando a vítima chegou e fi-
cou puxando conversa com 
os três. Aborrecidos, eles 
teriam mandado João parar, 
mas como ele não entendeu 
– por causa da deficiência 
mental –  Josenilton e José se 
armaram com um pedaço de 
pau e de ferro e começaram a 
espancá-lo.

O crime foi presencia-
do pelos pais da vítima que, 
por várias vezes, implora-
ram para que os agresso-
res parassem, mas de nada 
adiantou.

Presos tio e sobrinho suspeitos de 
assassinar homem em Stª Rita

paulaDas e golpes De barra De Ferro

O ‘Seminário Mídia e Vio-
lência – Ações para a Cidada-
nia’, promovido pelo Fórum 
Metropolitano de Discussão 
e Diálogo de Prevenção e Mo-
nitoramento de Violências, 
contará com a participação 
do presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI), 
Domingos Meirelles.

O jornalista fará parte 
do painel “A atuação da Mídia 
na Cobertura da Violência”, 
que tem por objetivo debater 
os reflexos da relação mídia x 
violência na sociedade.

Com mais de 50 anos 
de profissão, Domingos Mei-
relles já passou por diversos 
veículos de comunicação, 
como o jornal Última Hora, 
Editora Abril, O Jornal, O 
Globo, Jornal da Tarde e O 
Estado de São Paulo. Em 
novembro de 1985, entrou 
para a Rede Globo de Televi-
são como repórter especial, 
onde realizou trabalhos em 
toda a América Latina para o 
Fantástico, Jornal Nacional e 
Globo Repórter.

Depois de sua passagem 

pelo SBT, em 1996, o jorna-
lista retornou à Rede Glo-
bo em 2000 e, durante sete 
anos, apresentou o programa 
Linha Direta. Nesse período, 
recebeu a medalha e o diplo-
ma pela Academia de Artes 
e Ciências Televisivas, como 
apresentador do programa, 
sendo um dos finalistas do 
Emmy Internacional de 2007 
e 2008. Atualmente, Domin-
gos apresenta o Repórter 
Record Investigação da Rede 
Record, na qual trabalha des-
de 2014.

Presidente da ABI participa 
de seminário na Paraíba

MíDia e ViolênCia

Moro intima lula 
em defesa de bumlai

O juiz federal Sérgio Moro inti-
mou o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva para depor como testemunha 
de defesa do pecuarista José Carlos 
Bumlai. O depoimento foi marcado para 
o dia 14. A decisão foi anexada ontem 
na ação penal sobre Bumlai na Justiça 
Federal em Curitiba. A oitiva de Lula 
será feita por meio de videoconferên-
cia, na Justiça Federal em São Paulo, 
no dia 14, às 9h30. Para o mesmo dia, 
Moro marcou depoimentos de outras 
testemunhas que também foram arro-
ladas pela defesa do pecuarista. Os de-
poimentos ocorrem na ação penal em 
que Bumlai e mais dez investigados na 
Operação Lava Jato foram denunciados 
pelos crimes de corrupção e lavagem 
de dinheiro. De acordo com a acusação 
do MPF, Bumlai usou contratos firmados 
com a Petrobras para quitar emprésti-
mos com o Banco Schahin.

trecho da br-230 
será interditado hoje

O trecho da BR-230, Km 18, 
volta a ser interditado para con-
clusão das obras de construção 
do viaduto da Avenida Geraldo 
Mariz. A interdição acontece de 
forma total nos dois sentidos da 
via hoje e amanhã, no horário da 
noite. O bloqueio é para a pintura 
da estrutura principal do viaduto. 
O fechamento total dos dois tre-
chos – Cabedelo/João Pessoa e 
João Pessoa/Cabedelo - ocorrerá 
das 22h de hoje às 5h de amanhã. 
Na noite de amanhã a interdição 
também começa às 22h até as 5h 
da quinta-feira. O bloqueio começa 
a partir da alça da Beira Rio até o 
contorno da AutoClub Honda. A 
operação de interdição e reorga-
nização do trânsito será realizada 
pela Semob e PRF.

Mariana Branco
Da Agência Brasil

Com o tema ‘Empa-
sa unida no combate ao 
mosquito’, a Empresa Pa-
raibana de Abastecimen-
to e Serviços Agrícolas 
marcou para o próximo 
dia 15, a partir das 8h, um 
mutirão de limpeza para 
combater focos do Ae-
des aegypti, com ações 
que envolvema Secreta-
ria de Estado da Saúde, 
por meio da Gerência 
Executiva de Vigilância 
e Saúde, o Centro de 
Zoonose de João Pessoa, 

todos os departamentos 
do órgão estadual, e as 
associações dos servido-
res e dos comerciantes/
permissionários.

O plano de ação 
partiu da necessidade de 
mostrar o envolvimento 
de todos os departamen-
tos da Empasa, como a 
gerência, a diretoria, a 
engenharia, serviços ge-
rais e demais setores com 
estratégias de identifica-
ção e solução dos possí-
veis criadouros.

Empasa realiza seu 
mutirão de limpeza



Temperatura global 
pode causar 500 mil 
mortes até 2050
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Conselho de Ética notifica Cunha

O Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar da 
Câmara notificou ontem à 
tarde o deputado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), presi-
dente da Câmara, sobre o 
processo de investigação 
que tramita contra ele, com 
a aprovação do relatório 
preliminar do deputado 
Marcos Rogério (PDT-RO) 
na semana passada. Com 
o recebimento da notifi-
cação, Cunha terá, a partir 
de hoje, 10 dias úteis para 
apresentar defesa por es-
crito ao conselho. O prazo 
termina dia 21 de março.

Na quinta-feira (3), um 
funcionário do conselho 
tentou notificar Cunha, mas 
não o encontrou. Hoje, o 
próprio deputado recebeu 
a notificação de um funcio-
nário do conselho, assinou 
o documento às 15h28m e 
o devolveu ao servidor do 

colegiado. Decorrido o pra-
zo de apresentação de de-
fesa por escrito e apresen-
tação de testemunhas pela 
defesa, o Conselho de Ética 
terá até 40 dias úteis para 
ouvir testemunhas, fazer as 
oitivas e as investigações. 
Esse prazo termina em 18 
de maio.

Concluída essa fase do 
processo, o relator Marcos 
Rogério terá até dez dias 
úteis para apresentar o tex-
to definitivo. O prazo final 
para apresentação do pare-
cer termina dia 2 de junho. 
A partir daí, o documento 
será discutido e votado.

O deputado Eduardo 
Cunha tem afirmado que 
seus advogados deverão 
recorrer da decisão do 
conselho, que aprovou o 
relatório preliminar para 
abertura das investigações 
contra ele.

Cunha responde a pro-
cesso por quebra de decoro 
parlamentar e cassação do 
mandato em função de re-
presentação apresentada 
contra ele pelo PSOL e pela 
Rede Sustentabilidade.

Eduardo Cunha é alvo 
de processo de cassação 

O presidente da Câmara 
tem o prazo de 10 dias 
para apresentar defesa

Quebra de decoro

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil 

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, responde a processo no Conselho de Ética por quebra de decoro e cassação de mandato

sob acusação de ter men-
tido à CPI da Petrobras. 
Em março do ano passado, 
ele afirmou que não tinha 

contas no exterior. Poste-
riormente, documentos do 
Ministério Público da Su-
íça apontaram a existên-

cia de contas ligadas a ele 
naquele país. O deputado 
Eduardo Cunha nega ser 
dono das contas e diz que 

elas são administradas por 
trustes. Ele admite ser o 
“usufrutuário” dos ativos 
mantidos no exterior.

andré richter
Da Agência Brasil  

A Justiça do Distrito Fede-
ral concedeu ontem perdão da 
pena ao ex-senador Luiz Es-
tevão pela condenação a três 
anos e seis meses por falsifica-
ção de documento, crime re-
lacionado às obras da sede do 
Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) em São Paulo, na déca-
da de 1990. O ex-parlamentar 
foi beneficiado pelo indulto 
natalino. Ele cumpria a pena 
desde março do ano passado. 

De acordo com decisão 
do juiz Fernando Messere, 
Luiz Estevão cumpriu os re-
quisitos estabelecidos no in-
dulto, como cumprimento de 
um ano, dois meses e 29 dias 
da pena e ausência de falta 
disciplinar. Antes da decisão, 

Estevão cumpria a pena em 
regime aberto.

O decreto assinado pela 
presidente Dilma Rousseff 
diz que o indulto é concedido 
com base em manifestação do 
Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, aco-
lhida pelo ministro da Justiça 
e considera a tradição por oca-
sião das festividades do Natal.

Apesar de conseguir o in-
dulto, Estevão pode ser preso 
novamente para cumprir outra 
pena, a de 31 anos pelo desvio 
de R$ 169 milhões na execu-
ção da obra de construção do 
TRT-SP. A Justiça Federal em 
São Paulo analisa o pedido da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) para que Luiz Este-
vão seja preso imediatamente, 
para cumprir a pena pelos des-
vios nas obras do TRT-SP.

Lorenna rodrigues
Da Agência Estado

 
O Governo Federal pu-

blicou edital para a venda de 
57 imóveis da União no Dis-
trito Federal no valor de R$ 
152,4 milhões. A concorrên-
cia será feita pela Caixa Eco-
nômica Federal e incluirá 24 
apartamentos funcionais, 31 
terrenos e duas casas - que 
eram os imóveis funcionais 
dos ministros da Casa Civil e 
da Fazenda.

 As duas casas que eram 
ocupadas por ministros se-
rão vendidas por no mínimo 

R$ 13,04 milhões. A primei-
ra, que tem preço mínimo 
de R$ 7,04 milhões, fica em 
um terreno de 2.016 metros 
quadrados, tem 795 metros 
quadrados de área total e 4 
quartos. 

O edital chama a aten-
ção para o fato de o imóvel 
ter 374,05 metros quadra-
dos a regularizar, mesmo 
sendo de propriedade da 
União. Na península dos 
ministros, onde fica a casa, 
é comum que os moradores 
invadam área pública para 
a construção de piscinas e 
decks. 

Justiça do DF perdoa 
pena de Luiz Estevão

Planalto vai vender
57 imóveis em Brasília

FaLSIFIcaÇÃo de docuMeNToS

coNTeNÇÃo de gaSToS

da agência estado

 Líderes da oposição na Câmara 
anunciaram ontem que opositores 
no Senado também obstruirão as vo-
tações a partir desta semana até que 
a comissão especial do impeachment 
seja instalada na Câmara. Deputados 
opositores também fecharam ques-
tão e vão defender que a comissão 
especial só seja instalada após o Su-
premo Tribunal Federal (STF) julgar 
os embargos declaratórios protoco-
lados pela Câmara, questionando os 
ritos do processo impeachment. 

 “O que a sociedade brasileira 
espera do Congresso é a instalação 
da comissão processante do impe-
achment, e o Senado, em solidarie-
dade a esse sentimento nacional e a 
nossa atitude na Câmara, vai fazer 
um trabalho na mesma direção”, 
afirmou o líder do PSDB na Câma-
ra, deputado Antônio Imbassahy 
(BA). A ideia da oposição é paralisar 
todas as votações, até mesmo a de 
projetos de autoria ou defendidos 

por parlamentares opositores. 
Imbassahy disse que, apesar de 

querer que o impeachment seja jul-
gado o mais rápido possível, a oposi-
ção esperará o julgamento dos em-
bargos declaratórios pelo Supremo. 
Os líderes opositores apostam que o 
STF aceitará os embargos e mudará 
de posição, permitindo que a comis-
são especial seja instalada por meio 
de voto secreto e que sejam aceitas 
chapas avulsas. Caso isso aconteça, 
eles defenderão que sejam manti-
dos os mesmos integrantes da co-
missão eleita em dezembro.

 Para tentar acelerar o julga-
mentos dos embargos, líderes da 
oposição vão ao STF nesta semana. 
Segundo o líder do DEM, Pauder-
ney Avelino (AM), eles tentarão 
adiantar para esta terça-feira, 8, a 
audiência com o presidente do Su-
premo, ministro Ricardo Lewando-
wski, marcada até agora para quar-
ta-feira, 9. O líder do PPS, Rubens 
Buenos (PR), ficará responsável por 
fazer a interlocução entre o STF e 
os parlamentares da oposição.

 A oposição também anun-
ciou que só protocolará o adi-
tamento do processo de impe-
achment da presidente Dilma 
Rousseff após a delação premia-
da do ex-líder do governo no Se-
nado, Delcídio Amaral (PT-MS), 
ser homologada pela Justiça. A 
espera foi pedida pelos juristas 
que elaboraram o requerimento 
inicial e que farão o aditamento: 
Miguel Reale Júnior, Hélio Bicu-
do e Janaína Paschoal. Segundo 
os líderes, há uma expectativa de 
que a delação do petista seja fe-
chada ainda esta semana.

Mesmo antes da homologa-
ção, o líder do DEM afirmou que 
sua equipe jurídica está elaboran-
do uma “minuta de representa-
ção” contra a presidente Dilma, 
com base nas acusações contra a 
petista que teriam sido feitas por 
Delcídio em documento prévio de 
delação, antecipado na semana 
passada pela revista IstoÉ. Segundo 
Pauderney, a minuta poderá vir a 
ser entregue ao STF. 

Líderes da oposição vão obstruir 
as votações na Câmara e Senado 

 IMPeachMeNT de dILMa

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) publicou no Diário da 
Justiça dessa segunda-feira, 7, 
o acórdão da ação que defi-
niu o rito do impeachment no 
Congresso. O ato abre caminho 
para os ministros decidirem se 
vão aceitar ou não o recurso 
apresentado pelo presiden-
te da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). 

Apesar de a oposição ter 
pressa para instalar a comis-
são que vai analisar o assunto 
na Casa, Cunha já deixou claro 

que não irá dar andamento ao 
pedido de impeachment con-
tra a presidente Dilma Rousseff 
enquanto os embargos não fo-
rem julgados. 

O recurso apresentado 
pelo presidente da Câmara 
questiona três pontos da deci-
são tomada pelos ministros em 
plenário: os vetos à chapa alter-
nativa e ao voto secreto para 
eleição da comissão especial e, 
por último, a decisão de dar ao 
Senado poder para rejeitar o 
processo de impeachment. Por 

terem sido apresentados antes 
da publicação do acórdão, os 
embargos de Cunha correm o 
risco de não serem analisados 
pelo Supremo. 

A Procuradoria-Geral da 
União, a Presidência e a Ad-
vocacia-Geral da União já se 
manifestaram nesse sentido, 
por considerarem que os re-
cursos do peemedebista foram 
“intempestivos”. A publicação 
do texto, porém, abre o prazo 
para que novos recursos sejam 
apresentados. 

Supremo publica acórdão sobre o rito do processo

FoTo: Fábio Rodrigues Pozzebom-Agência Brasil
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Dilma diz não ter sentido conduzir 
Lula “sob vara” para depoimento

A presidente Dilma Rou-
sseff voltou a defender ontem 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva que, na sexta-fei-
ra (4), foi levado a prestar de-
poimento na Polícia Federal, 
em São Paulo, na 24ª fase da 
Operação Lava Jato.

“Justiça seja feita: sempre 
o presidente Lula aceitou, ao 
ser convidado para prestar es-
clarecimentos, ele sempre foi. 
Não tem o menor sentido con-
duzi-lo ‘sob vara’ para prestar 
depoimento se ele jamais se 
recusou a ir. Nem cabe alegar 
que estavam protegendo ele. 
Como disse um juiz, era neces-
sário saber se ele queria ser 
protegido porque tem certo 
tipo de proteção que é muito 
estranho”, afirmou Dilma, du-
rante cerimônia de entrega 
de unidades habitacionais do 
Programa Minha Casa, Minha 
Vida, em Caxias do Sul, no Rio 
Grande do Sul.

Com a deflagração da 
24ª fase da Operação Lava 
Jato, a Polícia Federal condu-
ziu o ex-presidente, que esta-
va em casa, em São Bernardo 
do Campo (SP), a uma uni-
dade da polícia no Aeropor-

Desabafo foi durante entrega 
de casas do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, no RS
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Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Tiro da direita acertou 
os próprios pés

Wile Coyote, Dick Vigarista e seu cão Rabugento, 
Pink e Cérebro, todos famigerados vilões de desenhos 
animados que resumem seus motes a planejar 
ações infalíveis e sempre são surpreendidos por um 
revés. Na sexta-feira, 4, acompanhamos a saga de 
políticos e militantes da direita que, ancorados em 
um juiz federal, mais parecem ter se inspirado nas 
tragicomédias vilanescas das histórias infantis. 

Acredito que nem Sérgio Moro nem a tucanada 
brasileira imaginavam que a condução coercitiva do 
ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva 
seria um tiro no pé tão violento. Foi de calibre 12. 

“Condução coercitiva” foi o termo mais falado 
na imprensa durante todo o fim de semana. Se trata 
de uma medida judicial que deve ser aplicada por um 
magistrado se, e somente se, a pessoa em questão se 
negar a depor.

Lula nunca se negou a depor. Tentam mudar os 
fatos, mas não houve negativa. Na semana passada, 
o ex-presidente entrou com um pedido de habeas 
corpus preventivo contra uma possível condução 
coercitiva. Parecia estar prevendo que seria forçado 
antes mesmo de ser intimado. 

Mas nem mesmo a esquerda imaginava que esse 
circo montado entre a Operação Lava Jato e parte da 
imprensa traria tantos benefícios ao maior líder petista. 
Até sexta-feira Lula nunca afirmou ser candidato 
a presidente da República nas eleições de 2018. 
Provavelmente seria, mas se esquivava. Dizia apenas 
que voltaria a ser candidato se as políticas públicas que 
ajudou a implantar estivessem em risco.

Hoje Lula é candidato. E mais, é o candidato de 
consenso do bloco progressista. Vários militantes de 
esquerda que até duas semanas atrás se posicionavam 
contra a volta do ex-presidente se uniram em defesa 
dele. O que Sérgio Moro conseguiu foi alavancar a pré-
candidatura de Lula à Presidência. 

O primeiro problema, óbvio, foi a violação 
de direitos. Lula não é melhor que ninguém, é um 
cidadão comum, e por isso mesmo, porque vivemos 
em um estado democrático de direito, que deve ser 
respeitado acima de tudo, deveria ter sido chamado 
para depor, jamais conduzido coercitivamente.

O segundo ponto em questão foi a truculência. 
Lula não foi agredido fisicamente - até porque se 
fosse, esse País teria vindo abaixo - mas convenhamos, 
mobilizar dezenas de policiais armados para conduzir 
um homem livre, com endereço fixo, que nunca se 
negou a depor e que sobre ele não pesam acusações, 
foi gravíssimo. 

A imagem de militares fortemente armados 
cerceando a liberdade dos civis ainda reverbera na 
mente de muitos brasileiros que enfrentaram os 
anos de chumbo após o golpe militar de 1964, que 
derrubou o ex-presidente João Goulart. O que se 
viu na sexta-feira, apesar de ter dado errado para a 
direita, foi um movimento orquestrado. Espalharam 
boatos, disseram que Lula foi preso, o levaram para 
um interrogatório no Aeroporto de Congonhas, em um 
local que nem era próprio para isso. Queriam levar ele 
para Curitiba e desistiram? Não sabemos. Mas que a 
história ficou mal explicada, ficou.

Claro está que Lula se levantou após a condução 
coercitiva como um gigante. Aproveitou os limões para 
fazer a melhor limonada possível. Ressurgiu ainda 
na sexta-feira como um mártir. Na estratégia de sua 
equipe, agora já com cara de puro marketing político 
em ritmo de pré-campanha, Lula foi tratado como um 
preso político em pleno regime democrático.

A medida foi tão grave para a direita e tão 
generosa para Lula que Sérgio Moro deu explicações, 
uma mea-culpa. Que não era nada disso, que queria 
preservar o ex-presidente. Sim, claro - só que não! 

Como já disse neste mesmo espaço, não acredito 
que Lula em 2018 seja a melhor saída. Nem por ele 
ponho a mão no fogo. Defendo, sim, a democracia, 
acima de qualquer lado político.

O crescimento de Lula arregimentou até quem 
não iria votar nele, só pelo temor de um possível golpe 
civil, como bem parecia estar acontecendo. Acreditem, 
começa assim. Quem tenta aparecer em 2018 já como 
terceira via, no entanto, também saiu prejudicado. O 
novo jogo de forças se antecipou. Veremos em breve o 
resultado desta reconfiguração.

reporter@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

Dilma criticou uma parte da oposição pelo aprofundamento da crise política por que passa o país

to de Congonhas para tomar 
seu depoimento.

Em nota divulgada no sá-
bado (5), o juiz federal Sérgio 
Moro, responsável pelos inqué-
ritos da Operação Lava Jato na 
primeira instância, disse que 
a condução coercitiva de Lula 
não significa “antecipação de 
culpa do ex-presidente”.

Vazamentos
Dilma também voltou a 

criticar o que ela classificou de 
vazamentos sistemáticos de 
depoimentos. “Além disso, no 
Brasil, nós temos assistido a va-
zamentos sistemáticos e esses 
vazamentos provam, a partir 
de um determinado momento, 
que não são verdadeiros, mas 

aí o estrago de jogar lama nos 
outros já ocorreu. Eu acho que 
a gente não pode demonizar 
ninguém, nem pessoas, nem 
órgãos de imprensa, nem opi-
nião diferente da nossa. Ago-
ra, temos de exigir o respeito 
para si e dar o respeito para 
os outros”, acrescentou.

Críticas à oposição
A presidente ainda cri-

ticou uma parte de oposição 
pelo aprofundamento da crise 
política o que, segundo ela, in-
tensifica o período de dificulda-
des econômicas por que passa 
o País. “Uma parte desse mo-
mento de dificuldades é devida 
à sistemática crise política que 
provocam no País aqueles in-

conformados que perderam as 
eleições e querem antecipar a 
eleição [presidencial] de 2018. 
Um governo tem de querer a 
unidade dos brasileiros. Um 
governo governa para todos os 
brasileiros, não governa para 
uma parte da população”, disse.

Sem citar nomes, Dilma 
afirmou que essa parcela da 
oposição está dividindo o País. 
“A oposição tem o absoluto di-
reito de divergir, mas não pode 
ficar sistematicamente divi-
dindo o País. Não pode porque 
tem certo tipo de luta política 
que cria um problema sistemá-
tico não só para a política, mas 
também para a economia, para 
a criação de empregos, para o 
crescimento das empresas”.

FOTO: Roberto Stuckert Filho

O Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região derrubou on-
tem, a liminar que suspendeu 
o decreto da presidente Dilma 
Rousseff com a nomeação do 
novo ministro da Justiça, Wel-
lington César Lima e Silva. A 
decisão vale até que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) decida 
sobre o caso.

O despacho, assinado pelo 
desembargador federal Cândi-
do Ribeiro, chama de “precarís-
sima” a decisão para suspender 
o decreto, assinado pela juíza 
federal Solange Salgado, da 1ª 
Vara da Justiça Federal de Bra-
sília, na sexta-feira (4). De acor-
do com o desembargador, a 
determinação da juíza interfere 
em um ato do governo e preju-
dica as “condições de governa-
bilidade” da presidente Dilma.

“A decisão precaríssima 
envolve interferência em ato 
de Governo, com subjacen-
te impacto nas condições de 
governabilidade da chefe do 
Poder Executivo”, afirma o de-
sembargador. Ribeiro também 
menciona o requerimento ela-
borado pela Advocacia-Geral 
da União (AGU), em nome da 
presidente, que afirma que a 
decisão da juíza deixou sem 
comando o ministério “do dia 
para a noite”.Solange acatou 
o argumento formulado pelo 
deputado federal Mendonça 
Filho (DEM-PE) que aponta a 
proibição prevista na Consti-
tuição Federal de membros do 
Ministério Público de exerce-
rem outra função pública, ex-
ceto a de professor. A questão 
será analisada pelos ministros 
do STF em sessão plenária 
amanhã. No Supremo, a ação 
foi proposta pelo PPS.

Tribunal Federal mantém 
novo ministro no cargo

LImINAr CAssAdA

Gustavo Aguiar
Da Agência Brasil

Diante da crise eco-
nômica e do aumen-
to do desemprego, o 
mercado brasileiro de 
planos de saúde médi-
co-hospitalares perdeu 
cerca de 766 mil benefi-
ciários em 2015, queda 
de 1,5% em relação ao 
ano anterior. Assim, o 
setor encerrou dezem-
bro de 2015 com um to-
tal 49,73 milhões de be-
neficiários, ante 50,50 
milhões no fim de igual 
mês de 2014, segundo 
dados do boletim “Saú-
de Suplementar em Nú-
meros”, produzido pelo 
Instituto de Estudos 
de Saúde Suplementar 
(IESS) a partir da atua-
lização da base de in-
formações da Agência 
Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), e ob-
tidos com exclusividade 
pelo Broadcast, serviço 
de notícias em tempo 
real da Agência Estado.

Uma prova de que 
a piora do mercado de 
trabalho afetou negati-
vamente os números é 
encontrada nos contra-
tos coletivos empresa-
riais, aqueles oferecidos 
pelas empresas aos seus 
funcionários. Esse foi o 
principal segmento a 
pressionar as perdas: o 
saldo foi negativo em 
404,8 mil vínculos, uma 
diminuição de 1,2% 
em relação a 2014. Isso 
significa que, somente 
os planos coletivos em-

presariais responderam 
por 52,85% de todos os 
beneficiários que dei-
xaram de ter plano de 
saúde em 2015.

Mas o IESS consta-
tou retração em todos 
os tipos de contratação 
de planos de saúde. Os 
planos coletivos por 
adesão (aqueles firma-
dos por intermédio de 
entidades de classe, por 
exemplo) registraram 
queda de 1,9% do total 
de vínculos em 2015 em 
comparação a 2014, ou 
saída de 128,7 mil be-
neficiários. Já o total de 
beneficiários de planos 
individuais ou familia-
res caiu 1,6%, o que re-
presenta 158,6 mil vín-
culos a menos do que 
em 2014.

Mesmo com os nú-
meros negativos, o su-
perintendente-executi-
vo do IESS, Luiz Augusto 
Carneiro, avalia que o 
setor demonstra a re-
siliência em relação ao 
conjunto da economia, 
ao comparar a queda 
do PIB e o fechamento 
de postos com carteira 
assinada no mercado de 
trabalho. Ainda assim, 
devido a uma série de 
fatores, Carneiro diz que 
a situação é “grave”. 

“A situação aqui é 
mais preocupante por-
que a queda de receitas 
não está sendo acompa-
nhada pela diminuição 
da variação dos custos 
para o setor”, ressalta o 
superintendente-execu-
tivo do IESS.

Perda de 766 mil 
beneficiários no País

PLANOs de sAúde em 2015

Márcio Rodrigues
Da Agência Estado
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Mundo

Confrontos na fronteira da Líbia
com a Tunísia deixam 53 mortos
Entre os mortos estão 
35 terroristas, sete civis 
e 11 soldados da Tunísia

Tunis, Tunísia (AE) - O 
número de mortos nos con-
frontos entre a polícia da 
Tunísia e homens armados 
não identificados na cidade 
de Ben Guerdane, perto da 
fronteira com a Líbia, subiu 
para 53, se tornando o con-
flito mais mortal na história 
do país entre os grupos, dis-
seram autoridades, em meio 
a preocupações crescentes 
de que o extremismo violen-
to na Líbia poderia desesta-
bilizar a região.

 O governo fechou suas 
duas passagens de fronteira 
com a Líbia. O ataque matou 
35 “terroristas”, sete civis e 
11 soldados da Tunísia, in-
formaram os Ministérios do 
Interior e de Defesa, em uma 
declaração conjunta. Uma 
menina de 12 anos de idade 
estava entre os civis que fo-
ram mortos.

Os homens armados 
atacaram um posto policial 
e instalações militares na 
madrugada na cidade fron-
teiriça de Ben Guerdane na 
Tunísia oriental, disse o por-
ta-voz do Ministério do Inte-
rior, Yasser Mosbah, à Asso-
ciated Press.

Segundo testemunhas 
que não quiserem ser identi-
ficadas, as ruas estão cheias 
de corpos no chão e os extre-
mistas estão se escondendo 
em casas na cidade de Ben 
Guerdane, enquanto as for-
ças de segurança tentam ex-
pulsá-los e capturá-los.

Outro morador disse 
que foi possível escutar ti-
ros no início da noite. Outra 
testemunha disse que os 
atiradores falaram da cria-
ção de um califado e “liber-
tar” a cidade.

O Ministério de Rela-
ções Exteriores da Fran-
ça condenou os ataques e 
identificou os atiradores 
como “terroristas vindos 
de território líbio”. “Este 
ataque apenas reforça a 
necessidade urgente de 
uma solução política para 
a Líbia”, disse o ministério 

em um comunicado, acres-
centando que o país esta-
va alvejado por causa de 
seu “transição democrática 
exemplar”.

Os militares da Tuní-
sia enviaram reforços e 
helicópteros para a área 
ao redor de Ben Guerdane 
e as autoridades estavam 
em busca de outros agres-
sores. Os ministérios pedi-
ram para que os moradores 
ficassem em casa.

 A violência ocorreu em 
meio à crescente preocupa-
ção internacional com ex-
tremistas do Estado Islâmi-
co na Líbia. A preocupação 
do governo democrático da 
Tunísia aumentou depois 
que dezenas de turistas fo-
ram mortos em ataques ex-
tremistas na Tunísia no ano 
passado.

Na semana passada, 
as forças de segurança da 
Tunísia mataram cinco ho-
mens fortemente armados 
durante um tiroteio depois 
que eles cruzaram para o 
país a partir da Líbia com 
um grupo maior. As forças 
de segurança tunisinas ti-
nham sido colocados em 
alerta em meio a “informa-
ções precisas” sobre possí-
veis infiltrações na frontei-
ra após a operação policial 
dos EUA em uma acampa-
mento perto da cidade líbia 
de Sabratha, não muito lon-
ge da fronteira com a Tuní-
sia, no dia 19 de fevereiro, 
disse o comunicado.

A Tunísia foi alvejada 
no ano passado por três ata-
ques - reivindicados pelos 
Estado Islâmico - que deixa-
ram 70 pessoas mortas. De 
acordo com autoridades tu-
nisinas, os militantes tinham 
sido treinados na Líbia.

Da Agência Estado

Peshawar, Paquistão 
(AE) - Um homem-bom-
ba atacou um tribunal 
na cidade de Shabqadar, 
no Paquistão, nessa se-
gunda-feira e matou ao 
menos 11 pessoas e fe-
riu outras 15, informou 
o policial Ali Jan Khan. 
Três policiais estão entre 
os mortos. 

 O terrorista tentou 
entrar nas instalações 
do tribunal quando a 
polícia o deteve, disse 
o policial Saeed Khan 
Wazir. O homem-bom-
ba abriu fogo contra as 
autoridades e começou 
a correr em direção às 
salas de audiência, onde 
um grande número de 
advogados e seus clien-
tes estavam presentes, 

disse Wazir. Um policial 
começou a lutar com o 
terrorista, que então de-
tonou seus explosivos.

Um grupo afiliado 
ao Taleban paquista-
nês - que se autodeno-
mina Jamat-ul-Ahrar 
- assumiu a responsa-
bilidade. O porta-voz 
do grupo disse em um 
comunicado que a ex-
plosão no tribunal foi 
um ataque contra o 
sistema judicial que 
dá veredictos contra 
leis divinas de Deus. 
Foi uma vingança pelo 
enforcamento de Mu-
mtaz Qadri que foi 
executado na semana 
passada pelo assassina-
to em 2011 de um go-
vernador provincial.

Homem-bomba ataca tribunal 

Homens 
atacaram um 
posto policial 
e instalações 
militares  na 
cidade de Ben 
Guerdane

Seul, Coreia do Sul (AE) - A 
Coreia do Norte ameaçou ontem 
executar “ataques preventivos” 
contra os EUA e a Coreia do Sul 
em reação a mais recente mano-
bra militar anual conjunta que os 
países iniciaram nessa segunda-
feira. 

 “O Exército Popular [da Coreia 
do Norte] executará atos militares 
preventivos de neutralização, que 
podem incluir golpes mortíferos e 
impiedosos contra o inimigo”, disse 
a Comissão Nacional de Defesa do 

país em comunicado divulgado pela 
agência estatal de notícias KCNA. 

 Esse tipo de ameaça tem sido 
feita desde que o ditador Kim Jong 
Un tomou o poder, após a morte 
de seu pai em dezembro de 2011, 
e elas se intensificam quando Seul e 
Washington iniciam seus exercícios 
militares anuais - que terminam em 
abril, e que Pyongyang alega serem 
“ensaios de invasão”.

 “Se apertarmos os botões para 
aniquilar os inimigos, agora mesmo, 
todas as bases de provocações serão 
reduzidas para os mares em chamas 
e cinzas”, apontou o comunicado. 

Respondendo à ameaça da Co-
reia do Norte, o porta-voz do Minis-
tério de Defesa sul-coreano, Moon 
Sang Gyun, disse que a Coreia do 
Norte deve abster-se de um “ato 
erupção que traz destruição so-
bre si mesmo”. Além disso, ele 
advertiu que se Pyongyang lançar 
provocações em resposta ao iní-
cio dos exercícios militares, Seul 
responderá “sem piedade”.

O exercício militar conjunto 
deste ano será a maior já orga-
nizada, envolvendo 300 mil sol-
dados sul-coreanos e 17 mil nor-
te-americanos.

Coreia do Norte ameaça EUA
reação À manobra militar

Foto: Reprodução/Internet

Exércitos da Coreia do Sul e dos EUA realizam exercício militar conjunto anual em Paju, perto da fronteira com a Coreia do Norte

Da Agência Estado

Da Agência Lusa

O empresário iraniano 
Babak Zanjani foi condena-
do à morte por corrupção, 
informou o porta-voz da au-
toridade judiciária do Irã, 
Gholamhossein Mohseni-
-Ejeie. Detido em dezembro 
de 2013, o milionário foi 
acusado de desviar US$ 2,8 
bilhões em transações ilegais 
de petróleo, contornando as 
sanções internacionais que 
foram impostas ao Irã.

“O veredito do julgamento 
de Babak Zanjani e de outros 
dois acusados foi pronuncia-

do. Eles foram considerados 
culpados por corrupção e 
condenados à morte”, afirmou 
Mohseni-Ejeie. Eles foram ain-
da condenados a ressarcir a 
Companhia Nacional Iraniana 
de Petróleo e pagar uma mul-
ta equivalente a um quarto do 
montante sonegado, adiantou 
o porta-voz.

Babak Zanjani pode recor-
rer do veredicto. Com 41 anos, 
ele é um influente empresário, 
dono de muitas empresas que 
estão confiscadas, incluindo 
uma companhia aérea.

A prisão de Zanjani ocor-
reu depois da ordem dada pelo 
presidente do Irã, Hassan Ro-
hani, ao seu governo para lutar 
contra a corrupção “em parti-
cular daqueles que tiram pro-
veito das sanções econômicas”.

No julgamento, que du-
rou vários meses e foi realiza-
do em público, o empresário 
explicou que, sob o governo 
do ex-presidente Mahmoud 
Ahmadinejad, o Ministério 
do Petróleo pediu a sua ajuda 
para repatriar o dinheiro do 
petróleo vendido no exterior.

Doze mineiros morre-
ram e um ficou ferido na ex-
plosão de gás nesse domingo 
(6) em uma mina de carvão 
na província chinesa de Jilin, 
informou ontem a agência de 
notícias oficial Xinhua.

O acidente ocorreu na 
mina de Songshu, na cida-

de de Baishan, Nordeste da 
China.

Dos trabalhos de resga-
te, concluídos hoje, partici-
param 316 integrantes das 
equipes de busca e salva-
mento e 46 profissionais de 
saúde, acrescenta a Xinhua, 
com base em informações 
das autoridades locais.

Cerca de dois terços da 

energia consumida na China 
são gerados pelo carvão.

Segunda maior econo-
mia do planeta, atrás apenas 
dos Estados Unidos, o “gigan-
te asiático” é responsável por 
cerca de 20% das mortes no 
mundo causadas por aciden-
tes de trabalho, de acordo 
com dados da Organização 
Internacional do Trabalho.

Milionário é condenado à morte 

Explosão de mina mata 12 pessoas

enVolVimento em CorrUPção

China

Turquia pede 
ajuda de 3 bi de 
euros para conter 
imigrantes

Bruxelas (AE) - A Tur-
quia pediu à União Europeia 
(UE) nessa segunda-feira 
uma ajuda adicional de três 
bilhões de euros até 2018 
para ajudar a lidar com a cri-
se de refugiados e prometeu, 
em troca, aumentar forte-
mente a sua cooperação para 
conter o fluxo de imigrantes, 
disse o presidente do Par-
lamento Europeu, Martin 
Schulz. Este valor é um extra 
dos 3 bilhões de euros que 
a UE já se comprometeu em 
ajudar a Turquia.

Além disso, a Turquia 
fez pedidos para facilitar re-
gras de vistos até junho, em 
vez do prazo ser o final do 
ano. As autoridades turcas 
também querem enviar re-
fugiados sírios aos 28 países 
da UE.

Atualmente, a Turquia 
conta com cerca de 2,75 mi-
lhões de refugiados, muitos 
vindos do conflito na Síria. 
“Para evitar que os refugia-
dos cheguem na Grécia temos 
de cooperar com a Turquia”, 
disse o presidente francês, 
François Hollande.
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Limite de importação 
de medicamentos 
sobe para US$ 10 mil

Governo oferece cursos de qualificação
Atrativos dos potiguaras

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

O Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria 
Executiva de Turismo, está 
capacitando trabalhadores 
ligados ao turismo no Lito-
ral Norte do Estado. A ca-
pacitação integra o Projeto 
Nas Trilhas dos Potiguaras, 
cujo objetivo é desenvolver 
o turismo da região, forma-
da por mais de 30 localida-
des. Estão sendo oferecidos 
os cursos de Excelência no 
Atendimento ao Turista, Co-
mercialização de Artesanato 
na Web e Condutor Turístico, 
além de consultorias. A meta 
é capacitar 300 pessoas. Des-
de a semana passada, o site 
do projeto está no ar em fase 
experimental (www.trilhas-
dospotiguaras.com.br).

O secretário executivo 
de Turismo, Ivan Burity, des-
tacou a importância dos cur-
sos, ministrados em parceria 
com o Sebrae. “Esse projeto 
tem como principal objeti-
vo desenvolver o turismo 
do Litoral Norte, fomentar 
a economia da região. Para 
isso, temos que qualificar o 
receptivo, as pessoas preci-
sam estar preparadas para 

receber o turista”, afirmou. 
Os cursos estão sendo ofere-
cidos nos municípios Lucena, 
Barra de Camaratuba, Barra 
de Mamanguape, Forte Velho 
e Baía da Traição, além de vá-
rias aldeias. “Todos os agen-
tes locais já têm embriões de 
trade. Esses cursos, somados 
ao potencial turístico dessa 
região, farão com que o proje-
to Nas Trilhas dos Potiguaras 
comece da maneira mais só-
lida possível, com geração de 
renda, de emprego e – nunca 
é demais lembrar – respeito à 
natureza da região, com mais 
de 35 quilômetros de áreas 
preservadas de um total de 
63 quilômetros”, pontuou 
Ivan Burity.

O objetivo do projeto é 
desenvolver o turismo sus-
tentável no Litoral Norte do 
Estado. Para isso, o Governo 
do Estado desenvolveu toda 
a infraestrutura necessária, a 
exemplo da construção de es-
tradas. Ao todo, serão benefi-
ciadas mais de 30 localidades.

Foi construída a estra-
da de Forte Velho e a estra-
da de Barra de Camaratuba, 
formando dois portais a essa 

Beleza de Barra de Camaratuba se insere no roteiro turístico do Projeto Nas Trilhas dos Potiguaras

área do Litoral Norte. O local 
está repleto de praias belíssi-
mas, rios, lagoas, trilhas, co-
munidades, além de uma rica 
gastronomia com tradição 
indígena. “O objetivo do go-
vernador Ricardo Coutinho é 

unir tudo isso a fim de pro-
mover o desenvolvimento 
sustentável do turismo na re-
gião”, comentou Ivan Burity.

O secretário executivo 
de Turismo afirmou ainda 
que o governador Ricardo 

Coutinho elaborou o projeto 
para atender todo o Litoral 
Norte, porque a cultura po-
tiguara não se restringe ape-
nas às aldeias ou à reserva 
indígena. “A cultura potigua-
ra dominou todo o Litoral 

Norte da Paraíba, durante 
séculos, e aqui foram escri-
tos os primeiros capítulos da 
história do Brasil”, ressaltou.

O site 
O site é uma das ações 

do projeto Nas Trilhas dos 
Potiguaras. Inicialmente, es-
tará disponível apenas em 
Língua Portuguesa, mas em 
breve contará com Espanhol 
e Inglês. Nele, será possível 
encontrar várias informa-
ções sobre o Litoral Norte 
do Estado, como a geografia 
e também a estrutura do tra-
de turístico, como pousadas, 
bares e restaurantes.

Características da re-
gião, a exemplo da gastro-
nomia e informações sobre a 
história dos potiguaras tam-
bém estarão disponíveis. “O 
site será uma grande presta-
ção de serviços para o turis-
ta que pretende conhecer a 
região, assim para quem pre-
tende investir nas potencia-
lidades turísticas do Litoral 
Norte”, ressaltou o secretário 
executivo de Turismo. O en-
dereço é o www.trilhasdos-
potiguaras.com.br.

A Justiça Federal do Rio 
de Janeiro pode obrigar o Ins-
tituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) a fazer perícias mé-
dicas no prazo de até 15 dias, a 
partir da data do agendamen-
to. Essa e outras medidas para 
melhorar o atendimento das 
perícias foram determinadas 
em pedido liminar na ação 
civil pública que o Ministério 
Público Federal (MPF) no Rio 
de Janeiro moveu contra o 
INSS no fim do ano passado 
em razão da greve dos peritos. 
A subprocuradora da Repú-

blica, Darcy Vitobello, coorde-
nadora do Grupo de Trabalho 
Previdência e Assistência So-
cial da Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão, expli-
cou que a greve só agravou um 
problema de falta de peritos e 
“filas de espera enormes” que 
chegam a 180 dias em alguns 
lugares do País. “ Concluímos 
que o modelo que existe, onde 
tudo depende do perito, não 
funciona mais”. Segundo ela, 
o ministério trabalha com vá-
rias hipóteses alternativas. 
Uma delas é que as licenças 
para períodos curtos sejam 
dadas com base na licença do 
médico assistente. 

Justiça pode obrigar 
INSS a fazer perícia
Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

Janielle Ventura
Especial para A União

87.260 candidatos disputam 154 vagas
ConCUrSo dA UFPB

No próximo domingo 
(13), 87.260 candidatos irão 
disputar as 154 vagas do con-
curso público para técnico-ad-
ministrativo da Universidade 
Federal da Paraíba. Com 1.797 
candidatos por vaga, o cargo 
mais concorrido é o de auxiliar 
em administração. A lista dos 
locais de prova pode ser con-
ferida no site do Idecan (www.
idecan.org.br), responsável 
pelo concurso. As provas se-
rão objetivas e aplicadas pela 
manhã, às 8h30, e pela tarde, 
às 14h30. O gabarito será dis-

ponibilizado a partir das 16h 
do dia seguinte, no mesmo 
site. De acordo com o edital, 
o concurso preencherá 154 
vagas para 37 cargos para os 
campi de João Pessoa, Bana-
neiras, Areia, Mamanguape e 
Rio Tinto, com remunerações 
que variam de R$ 1.739,04 à 
R$ 3.666,54. 

As provas objetivas se-
rão para todos os cargos, 
enquanto as provas práticas 
serão apenas para os de far-
macêutico e técnico em la-
boratório, exceto na área de 
redes de computadores. Nas 
provas objetivas, as questões 
de cada disciplina serão di-

ferenciadas de acordo com 
o nível de escolaridade esco-
lhido pelo candidato. Para os 
cargos de assistente de labo-
ratório na área de alimentos 
e auxiliar em administração, 
de nível Fundamental, serão 
questões de Língua Portu-
guesa, Raciocínio Lógico, 
Conhecimentos Gerais, In-
formática Básica e Conheci-
mentos Específicos.

 Os demais cargos, de 
nível superior e médio, terão 
as mesmas disciplinas, mas a 
prova também terá questões 
de noções de Administração 
Pública. Os candidatos devem 
comparecer ao local designa-

do para a realização das pro-
vas com antecedência de pelo 
menos 60 minutos do horário 
da prova, levando caneta es-
ferográfica de tinta azul ou 
preta, feita de material trans-
parente, além do cartão de 
confirmação de inscrição e 
de documento de identidade 
original.

Com previsão de aconte-
cer nos dias 30 de abril e 1º de 
maio. Ela será realizada ape-
nas na cidade de João Pessoa, 
em um local que será divulga-
do no site do Idecan, em uma 
data não informada. Na prova, 
serão apresentadas situações 
práticas em cada área.

Eu (nós) e o Santa

nnn Desde domingo, 
quando soube do estado 
do percussionista Naná 
Vasconcelos (foto), - in-
ternado na UTI do Hospi-
tal Unimed III, no Recife -, 
que dezenas de imagens e 
sons vêm à minha cabeça, 
principalmente por causa 
do pouco tempo em que 
convivemos nos anos 
deste novo século.
nnn A última vez em 
que conversamos qua-
se uma noite inteira foi 
no Heineken Concerts, 
no Rio, que reuniu 
Paulinho da Viola e 
Gilberto Gil.
nnn Boletim médico, 
divulgado na tarde de 
ontem, informou que 

Naná estava com infecção 
respiratória e arritimia 
cardíaca, além de uma 
progressão do câncer de 
pulmão. descoberto no 
ano passado. Apesar da 
doença, Naná participou 
da abertura do Carna-
val 2016 do Recife na 
companhia de seus 400 
batuqueiros. 
nnn Patrícia, mulher 
de Naná, disse que o es-
tado dele é gravíssimo.
nnn Dividimos um 
apartamento com Naná 
no Rio de Janeiro, no 
Flamengo: eu, Marcus 
Vinícius, Raul Córdula, 
Moacy Cirne e Ednaldo do 
Egypto. Os dois últimos já 
partiram. Estou triste.

Geleia geral

Em 2016, o Teatro Santa Roza 
chega aos 127 anos de idade, 

satisfeito com tantas missões cum-
pridas, diariamente apresentado 
a pessoas, algumas a continuar 
anônimas, outras preparando-se 
para subir - quando for reinaugu-
rado após a reforma atual - ao seu 
iluminado palco.

Com certeza, o governador 
Ricardo Coutinho vai tratá-lo, 
então, como um teatro que repre-
senta mais para a história da nossa 
cultura do que todos os equipa-
mentos do Espaço Cultural (com 
todo o respeito à obra construída 
pelo governo Tarcísio Burity) e o 
Teatro Pedra do Reino (este, tem 
uma condição de atender mais, e 
muito bem, ao turismo cultural - 
isto existe, sim!).

Foi no Teatro Santa Roza 
que muitas coisas da minha vida 
aconteceram pela primeira vez. 
Casei com a professora Clea em 
seu palco, numa noite inesquecível 
para todos os que lotaram a casa. 
Toda a nossa geração viveu a mes-
ma identidade trocada com o Santa 
Roza: Marcos Tavares, Fernando 
Teixeira, Marcus Vinícius...

Foi no Teatro Santa Roza 
onde fui empossado na Cadeira 
nº 29 da Academia Paraibana de 
Letras, na vacância do professor 
Afonso Pereira. Saudado por José 
Nêumanne e com solenidade 
presidida por Juarez Farias, tive a 
chance, como novo acadêmico, de 
dizer tudo o que pensava - e con-
tinuo a pensar - sobre as relações 
de uma Academia de Letras com 
outras instituições culturais. Não 
tomei posse na APL, mas no Santa 
Roza, porque aquele histórico e 
belo teatro tem muito a ver com 
a história de minha evolução 
cultural. Foi lá que me lancei como 
compositor, apresentando “Gira-
mulher”, música feita em parceria 
com meu irmão, o pianista Fernan-
do Aranha.

A primeira vez que saltei da 
plateia para o palco, no Santa Roza, 
foi numa peça dirigida por Marcelo 
Borges: “O fio da meada”. Depois, 
aconteceram alegrias, como a do 
prêmio de melhor diretor por 
“Diário de um louco”, tendo Anco 
Márcio como protagonista.

Muitos vivas ao Santa 
Roza!

Não costumo aqui transcrever textos inteiros publicados 
noutros impressos ou na Internet. Acontece que me como-

veu o drama de uma faxineira de Congonhas, SP, como contado 
por Lillian Witte Fibe. Pode ser lido a seguir.

“Maria Alice é faxineira do banheiro no desembarque do 
Aeroporto de Congonhas. Há 2 anos, perdeu o filho, traba-
lhador e universitário, atropelado por um ônibus na cidade 
de São Paulo. O rapaz tinha dinheiro no Fundo de Garantia, 
o FGTS, e numa conta da Caixa, que ele usava para pagar a 
faculdade.

Em 2014, Maria Alice, no fundo do poço de sua dor, me 
abordou e pediu que eu falasse na TV sobre a violência no trân-
sito. E me contou seu drama.

Sábado, dia 5 de março, tive a felicidade de reencontrá-la. 
Na mesma função, mesmo local. Falamos rapidamente sobre 
o susto da véspera, com a operação Lava Jato na casa de Lula. 
As pessoas só falavam nisso nos aeroportos em que estive. 
Algumas estavam visivelmente exaltadas. Maria Alice, porém, 
tinha outro comentário a fazer sobre corrupção e o tráfico de 
influência entre governantes e setor privado.

“Pois é, a gente que não tem conhecimento dentro do 
governo e que não pode pagar advogado, não consegue nem 
sacar um dinheiro do banco. No dia 4 de abril, faz 2 anos que 
perdi meu filho. Até hoje não consegui encerrar as duas contas 
dele!”

Ela esteve na Defensoria Pública, na Praça da Sé, um sem 
número de vezes. Neste momento, está à espera da assinatura 
de um juiz (creio que se trata de um alvará) para sacar um 
dinheiro que, por uma tragédia, é legitimamente dela.

A população assiste aos espetáculos sobre os escândalos 
de corrupção e se sente mais e mais injustiçada. Para quem 
conhece as pessoas certas, todas as portas se abrem. Não é o 
caso da faxineira de Congonhas”.

A faxineira de Congonhas
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Para ter direito a alíquota 
zero de imposto é 
preciso ter o aval da Anvisa

Limite do valor vai para US$ 10 mil
impoRtAção dE mEdicAmEntos
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O governo ampliou de US$ 3 
mil para US$ 10 mil o limite do 
valor das importações de me-
dicamentos por pessoa física, 
para uso e consumo pessoal ou 
individual. Nesses casos, é ne-
cessário ter o aval da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), que é o órgão de 
controle administrativo, para 
ter direito à alíquota zero do 
imposto de importação.

A Receita Federal ex-
plica que a elevação do teto 
deveu-se ao surgimento de 
muitos casos em que medi-
camentos importados dessa 
maneira superavam o limite, 
o que levava o contribuinte a 
recorrer à Justiça.

Para permitir a alteração, 
a Receita Federal publicou a 
Instrução Normativa RFB nº 
1.625, compatibilizando o novo 
limite com as regras já existen-
tes. Foi alterada, a Instrução 
Normativa RFB nº 1.073/2010, 
que dispõe sobre o controle 
aduaneiro informatizado da 
movimentação e do Despacho 
Aduaneiro de Importação e de 
Exportação de Remessas Ex-
pressas, e aInstrução Normati-
va SRF nº 96/1999, que dispõe 
sobre a aplicação do regime de 
tributação simplificada  (RTS).

mãe que difamou 
pagará indenização

A mãe de um ex-aluno foi con-
denada a pagar indenização à diretora 
de uma escola pública de Capela do 
Alto, no interior de São Paulo, acu-
sada por ela de agredir os estudan-
tes. A mulher chegou a circular um 
abaixo-assinado na cidade pedindo a 
destituição da diretora. Inconformada 
com a acusação, a docente entrou com 
ação na Justiça por calúnia e difama-
ção. A Justiça entendeu que a de-
núncia era falsa e condenou a mulher 
a pagar R$ 10 mil à diretora a título 
de indenização por danos morais. A 
decisão foi divulgada nessa segun-
da-feira, 7, e as partes tiveram as 
identidades preservadas.

santa marta tem 
drogas apreendidas

Dois dias após registrar o pri-
meiro homicídio em oito anos, a fa-
vela Santa Marta, na Zona Sul do Rio, 
foi alvo nesse domingo, 6, de uma 
operação da Polícia Militar. Na ação, 
foram apreendidas 112 cápsulas de 
cocaína; oito tabletes e 298 trouxi-
nhas de maconha; 328 pedras e 291 
papelotes de pó de crack. Também 
foram localizadas 292 munições 
para armas de calibre 40 e outras 
721 cápsulas para armas calibre 
556. O local das apreensões não foi 
informado. A operação foi realizada 
por policiais da Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP), a primeira ins-
talada no Rio, ainda em 2006. Desde 
então, nenhum homicídio havia sido 
registrado na favela, localizada no 
bairro de Botafogo.

meninas terão 
unidades no dF

No sistema socioeducativo 
brasileiro de jovens, o universo mas-
culino é bem maior que o feminino. 
Em alguns Estados, já existem uni-
dades destinadas exclusivamente a 
mulheres. No entanto, esses espaços 
não cumprem o padrão exigido pelo 
Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo, que busca garantir, 
além dos direitos da criança e do 
adolescente, os direitos da mulher. 
O governo do Distrito Federal (DF) 
abriu, no último dia 25, edital para a 
construção de uma unidade socioedu-
cativa apenas para meninas na região 
administrativa do Gama. 

Água de açudes 
explica tremores

Dois tremores seguidos fo-
ram sentidos nos municípios de 
Solonópole e Jaguaribe, a cerca 
de 300 quilômetros de Fortaleza. 
Os sismos ocorreram na tarde de 
domingo (6). O primeiro foi regis-
trado às 17h08 e teve magnitude 
3.1 na escala Richter. O segundo, 
às 17h29, foi de magnitude 3.4.se-
gundo o Laboratório Sismológico da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (LabSis/UFRN). “A água do 
açude entranhou na terra, passou 
pelas falhas geológicas, e pode 
estar atuando como um lubrificante 
entre as rochas. Isso acaba gerando 
tremores de terra induzidos”. 

paralímpicos ainda 
têm ingressos

Daqui a seis meses, no feriado 
de 7 de Setembro, terão início os Jogos 
Paralímpicos do Rio de Janeiro, e os in-
gressos para os eventos mais procura-
dos da competição começam a chegar 
ao fim. Segundo o Comitê Rio 2016, 
estão indisponíveis os ingressos mais 
baratos da cerimônia de abertura e 
perto de acabar os das finais do Futebol 
de Cinco e do basq uete em cadeira de 
rodas, modalidades mais procuradas 
pelo público.

Aumento de remédios importados deveu-se ao crescente número de ações na Justiça por parte de contribuintes, esclarece a Receita

Foto: Reprodução/Internet

A Pró-Reitoria de Gradua-
ção (Prograd) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) di-
vulgou a terceira chamada da 
lista de espera própria para in-
gresso na instituição através do 
Sistema de Seleção Unificada 
(SiSu) do período letivo 2016/1. 

Os candidatos convocados nesta 
chamada devem efetuar matrí-
cula entre os dias 7 e 9 de março.

documentos
Para a efetivação da matrí-

cula, os convocados devem com-
parecer a coordenação do curso 

em que o candidato foi selecio-
nado, no respectivo turno de 
opção do candidato, portando 
os seguintes documentos (com 
as respectivas cópias autentica-
das): certificado de conclusão do 
Ensino Médio e Histórico Esco-
lar; RG e CPF; prova de quitação 

com o Serviço Militar (no caso de 
candidatos do sexo masculino); 
Registro de Nascimento ou Cer-
tidão de Casamento; prova de 
quitação com o TRE, para maio-
res de 18 anos; uma fotografia 
3×4 recente e com o formulário 
de cadastramento preenchido.

Divulgada 3a chamada da lista de espera
inGREsso nA UEpB AtRAVÉs do sisU

Os professores efetivos 
da rede estadual têm até esta 
hoje para efetuar as inscrições 
para seleção da turma 2016 
do programa de Pós-Gradua-
ção em Ensino de Ciências e 
Educação Matemática ofere-
cida pelo Governo do Estado, 
em parceria com a Universida-
de Estadual da Paraíba (UEPB). 
Podem participar do mestra-
do profissional professores 
efetivos da Rede Estadual de 
Educação Básica da Paraíba, 
licenciados e/ou bacharéis em 
Física, Matemática, Química, 
Biologia, Ciências e Pedago-
gia, que estejam comprovada-
mente em sala de aula.

As inscrições, que deve-
riam ter sido encerradas na 
sexta-feira (4), foram prorro-
gadas até esta terça-feira (8) 
para o Mestrado em Ensino 
de Ciências e Educação Ma-
temática, devendo ser feitas 
exclusivamente pelo site ht-
tps://academico.uepb.edu.br/
scapg/ e posteriormente con-
firmadas com a entrega dos 
documentos na Secretaria do 
curso, localizada no Bloco C, 
3º andar do Centro de Ciências 
e Tecnologia (CCT), Campus 
de Bodocongó, das 8h às 12h 
e das 14h às 17h.  Estão sen-
do ofertadas 25 vagas, sendo 
elas distribuídas em 12 para a 
área de concentração Educa-
ção Matemática e 13 para a 

área de concentração Ensino 
de Ciências. Dessas, seis são 
destinadas à Educação Bioló-
gica, três para Ensino de Física 
e as outras quatro para Educa-
ção Química. O curso oferece 
como áreas de concentração: 
Ensino de Ciências (Educação 
Biológica, Ensino de Física e 
Educação Química), e Educa-
ção Matemática.

A seleção constará de três 
etapas com caráter elimina-
tório: análise do projeto de 
pesquisa, incluindo a carta de 
intenção do candidato; prova 
escrita; e arguição sobre o pro-
jeto de pesquisa, sendo impres-
cindível apresentar a declara-
ção emitida pelo gestor escolar 
e gerente regional de Educa-
ção a qual a escola está vincu-
lada. O modelo da declaração 
encontra-se disponível nas 14 
Gerências Regionais de Edu-
cação distribuídas nas regiões 
geoadministrativas do Estado.

A oferta de Mestrado 
Profissional visa qualificar os 
professores da Rede Estadual 
de Ensino, em nível de Pós-
Graduação, estando alinha-
do ao que estabelece a Lei 
de Diretrizes e Bases da Edu-
cação (LDB), Lei 9394/1996 
e a meta 16 do Plano Nacio-
nal de Educação (PNE), Lei 
nº 13.005/2014 e meta 24 do 
Plano Estadual de Educação 
(PEE), Lei 10.488/2015.

Inscrições para mestrado
Continuam abertas as ins-

crições para Processo Seletivo 
Simplificado de professor visi-
tante da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG). São 
ofertadas três vagas para pro-
fessores de Educação, Engenha-
ria de Alimentos e Engenharia 
Agrícola, todas com lotação no 
campus sede.

O candidato à vaga, entre 
outros requisitos, deve possuir 
título de doutor em Educação 
ou em áreas afins, há pelo me-
nos dois anos; ter conhecimento 
em Práticas Educativas e Diversi-
dade; ter coordenado ou partici-
pado de projeto de pesquisa na 
área de Educação; possuir publi-
cações na área  e apresentar um 

plano de trabalho com as ativi-
dades a serem desenvolvidas na 
Unidade Acadêmica de Educa-
ção (UAEd) do Centro de Huma-
nidades (CH).  A carga horária é 
de 40 horas semanais.

As inscrições terminam na 
próxima segunda, dia 7, na Se-
cretaria da UAEd, Bloco AB, nos 
horários das 8h às 12h e das 14h 
às 17h.

Para concorrer à vaga, o 
candidato deve ter doutorado 
em Engenharia de Alimentos ou 
Engenharia afins. Exige-se ex-
periência comprovada na área 
de Automação e Controle (Pro-
cessos Alimentares) e de Instala-
ções Industriais (Engenharia de 
Alimentos).

3 vagas para professores 

Serão realizadas até as 
23h59 do dia 13 deste mês as 
inscrições do recadastramento 
para a manutenção do benefício 
dos estudantes veteranos usuá-
rios dos restaurantes universitá-
rios da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). O cadastramen-
to está sendo feito pela Coorde-
nação de Assistência e Promo-
ção Estudantis da Pró-Reitoria 
de Assistência e Promoção ao 
Estudante (Coape/Prape).

O processo de recadastra-
mento do aluno (veterano usuá-
rio), que estiver regularmente 
matriculado em curso de gra-
duação presencial da UFPB para 

os Campi I, II e III no período 
2015.2 e no Campus IV no perío-
do 2015.1, será realizado exclu-
sivamente on-line utilizando os 
respectivos e-mails.

No e-mail de solicitação de 
recadastramento deve constar: 
nome completo; número de ma-
trícula e curso. Por outro lado, 
para realizar o recadastramento 
o aluno deve verificar o horário 
individual do estudante para 
a renovação do benefício que 
será realizada através do Siste-
ma Integrado de Gestão de Ati-
vidades Acadêmicas (SIGAA), de 
acordo com o número de matrí-
cula informada no e-mail.

HU cadastra os veteranos
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Mulheres respondem por 51% de negócios iniciais

Empreendedorismo
Economia

Limpar a casa, 
preparar refei-
ções e organizar 
toda a vida do-
méstica já não 
são mais tarefas 
destinadas so-

mente às mulheres. Além de 
mais presentes nos postos 
de trabalho, elas estão tam-
bém mais ativas no mundo 
dos negócios, empreendendo 
tanto quanto os homens, em 
áreas diversas. Seja à frente 
de um pequeno empreen-
dimento ou no comando de 
uma grande empresa, o es-
paço ocupado por elas cresce 
todos os anos. 

O último levantamento do 
Global Entrepreneurship Mo-
nitor 2015 (GEM-2015), estu-
do que faz o mapeamento do 
empreendedorismo em todo 
o mundo, ressalta a participa-
ção das mulheres no mundo 
empreendedor. No Brasil, se-
gundo o estudo, elas iniciam 
novos negócios em propor-
ções similares a dos homens. 
Enquanto eles são responsá-
veis por 51% dos empreen-
dimentos iniciais, elas detêm 
49% dos novos negócios. Já 
entre as empresas estabele-
cidas (com mais de três anos 
e meio), as mulheres coman-
dam 44% e os homens, 56%. 

Na Paraíba, o panorama 
não é diferente. De acordo 

com dados da Receita Federal, 
dos quase 80 mil microem-
preendedores individuais 
(categoria empresarial que 
fatura até R$ 60 mil por ano), 
45,8% são mulheres. Esse ce-
nário mostra o poder das mu-
lheres no mundo dos negó-
cios, destaca a analista técnica 
e gestora do prêmio Sebrae 
Mulher de Negócios, Maria 
José Menezes. “Os números 
revelam que elas estão mais 
empreendedoras. Elas não 
querem somente ter um em-
prego, mas também ter seu 
próprio negócio. Quando ini-
ciam o empreendimento, per-
cebem o quanto isso é trans-
formador em suas vidas”.

Foi o caso de Alkiria Re-
zende, da Muxito Natural, que 
vende sanduiches funcionais 
livres de lactose. Diante de 
um mercado de trabalho fe-
chado para pessoas mais ve-
lhas, a microempresária re-
solveu que empreender era 
a solução.  “Eu estava desem-
pregada e cheia de responsa-
bilidades e compromissos a 
cumprir. Minha ideia de ne-
gócio nasceu na dificuldade. 
Devido à falta de oportuni-
dade –  no Brasil uma pessoa 
acima dos 40 anos fica limi-
tada no mercado de trabalho 
–  resolvi começar trabalhar 
em casa e muitas ideias fo-
ram surgindo”.
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Consumo de 
energia cresce 5,9% 

Depois de um comportamento 
negativo nos últimos meses, o con-
sumo de energia elétrica demandado 
ao Sistema Interligado Nacional (SIN) 
cresceu 5,9%, de janeiro para feve-
reiro deste ano. Em comparação a 
fevereiro do ano passado, o aumento 
chegou a 2%. Apesar do crescimento 
destes primeiros dois meses do ano, o 
consumo acumulado dos últimos doze 
meses ainda é negativo em 2,1%, 
em relação ao período entre janeiro 
de 2015 e fevereiro de 2016, diz o 
Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), divulgado ontem. 

Superávit da balança 
é de US$ 1,239 

A balança comercial bra-
sileira apresentou superávit de 
US$ 1,239 bilhão na primeira 
semana de março (de 1o a 6), de 
acordo com dados do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC). O re-
sultado positivo foi alcançado 
com exportações que totalizaram 
US$ 3,124 bilhões e importações 
de US$ 1,885 bilhão. No ano, a 
balança acumula saldo positivo 
de US$ 5,202 bilhões, resultado 
de exportações que somam US$ 
27,714 bilhões e importações de 
US$ 22,512 bilhões.

Preços no comércio 
eletrônico têm alta 

Os preços dos produtos com-
prados por meio do comércio eletrô-
nico subiram 2,26% em janeiro, de 
acordo com o Índice de Inflação na 
Internet (e-flation), calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Executivos de 
Varejo e Mercado de Consumo (Ibe-
var), em parceria com o Programa de 
Administração de Varejo (Provar). Na 
comparação com dezembro, quando 
a inflação foi de 2,70%, houve queda 
de 0,44 ponto porcentual. Já frente 
a janeiro de 2015 houve aumento de 
4,32 pontos porcentuais, pois naque-
le mês houve deflação de 2,06%. 

Recuperação judicial 
bate recorde

O número de pedidos de recu-
peração judicial por empresas bateu 
recorde no primeiro bimestre deste 
ano. As solicitações passaram de 
116 nos dois primeiros meses de 
2015 para 251 no primeiro bimestre 
de 2016, num avanço de 116,4% O 
resultado é o maior para o acumulado 
do primeiro bimestre desde 2006, 
após a entrada em vigor da Nova Lei 
de Falências, em junho de 2005. As 
informações são do Indicador Serasa 
Experian de Falências e Recuperações, 
da Serasa Experian.

Páscoa: vendas 
deverão ter queda 

O comércio varejista deve ter 
uma Páscoa mais magra este ano. A 
expectativa é de queda de 3,4% no 
volume vendido em relação a 2015, 
segundo a Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). A entidade espera 
que a data movimente R$ 2,8 bi-
lhões em vendas em 2016. No ano 
anterior, o volume vendido já tinha 
recuado 1%. A Páscoa disputa com 
o Dia dos Namorados a quinta colo-
cação no ranking de movimentação 
de vendas do varejo nacional. 

Alkiria Rezande per-
cebeu que com planeja-
mento e perseverança 
seu negócio poderia vin-
gar. “Passamos muitas 
dificuldades. Tiveram 
noites que minhas filhas 
não tinham o que jantar, 
eu não sabia se compra-
va comida para elas ou 
ingredientes para fazer 
o sanduíche. Eu tinha o 
dom para cozinhar, tinha 
a ideia, mas ainda assim 
enfrentava problemas 
que impediam o negó-
cio de crescer. Foi aí que 
procurei o programa Se-
braeTec, do Sebrae”.

A partir daí, aliada 
a sua força de vontade 
e disposição para traba-
lhar, a empreendedora 
buscou uma série de ins-
trumentos que auxilia-
ram o desenvolvimento 
do negócio. “Registrei 
a nova empresa e criei 
o site, através do Pro-
grama ALI. Eu não ima-
ginava a dimensão do 
que estava por vir depois 
que busquei o Sebrae. 
Fiz cursos, consultorias, 
participei de feiras, fiz 
um novo plano de negó-
cios, me capacitei, vendo 
a possibilidade de inovar 
nos produtos. Os sanduí-
ches passaram por todos 
os procedimentos de 
boas práticas de fabri-
cação a fim de garantir 
as condições higiênico-
sanitárias em alimentos 
preparados, sendo então 
embalados e lacrados na 
seladora, retirando-se o 
ar e em seguida etique-
tados com o valor nu-

tricional”. As mudanças 
foram grandes e trouxe-
ram novas perspectivas 
de negócios para Alkiria 
Rezende. “Com as novas 
mudanças a nossa visão 
ganhou fôlego e com no-
vos clientes o crescimen-
to foi de 80% em um 
ano. Foram criados três 
produtos: um sanduíche 
vegano, para o público 
vegetariano; o kids, para 
o público infantojuve-
nil e os minisanduíches 
para eventos de peque-
no e médio porte. A nos-
sa pretensão é crescer 
120% até dezembro des-
te ano”, disse.

Versatilidade 
De acordo com a 

gerente da Unidade de 
Gestão Estratégica e Pla-
nejamento do Sebrae Pa-
raíba, Ivani Costa, as faci-
lidades encontradas hoje 
para se abrir um novo 
negócio fez do empreen-
dedorismo uma alterna-
tiva para que a mulher 
pudesse conciliar todas 
as atividades do dia a dia. 
“A empreendedora ge-
ralmente é mãe, esposa, 
dona de casa e empresá-
ria. E procura empreen-
der até pela liberdade 
de conciliar horários, to-
mar decisões e cuidar da 
família. Neste contexto, 
o microempreendedor 
individual (MEI) tem se 
tornado grande alter-
nativa na hora de abrir 
o próprio negócio, pelo 
fato de o procedimento 
ser menos burocrático”, 
disse.

Muita perseverança

Daniel Lima 
Repórter da Agência Brasil

A Receita libera da malha fina um 
novo lote de restituições do Imposto de 
Renda de pessoas físicas. A consulta será 
disponibilizada amanhã (8), a partir de 
9. Foram contempladas declarações de 
2008 e 2015. O crédito bancário para 
36.510 contribuintes será realizado no 
dia 15 próximo, totalizando R$ 110 mi-
lhões. Para saber se teve a declaração 
liberada, o contribuinte deverá acessar 
a página da Receita na Internet ou ligar 
para o Receitafone 146.

A Receita disponibiliza, ainda, apli-
cativo para tablets e smartphones que 
facilita consulta às declarações do Im-
posto de Renda (pessoa física) e situação 
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) .

Para os contribuintes que perma-
necem em malha, a Receita sugere que 
consultem o Centro Virtual de Atendi-
mento da Receita (e-CAC) ,onde é possí-
vel acessar o extrato da declaração e ver 
se há inconsistências de dados identifi-
cadas pelo processamento. Os montan-
tes de restituição para cada exercício e a 
respectiva taxa Selic aplicada podem ser 
verificados na tabela abaixo:

A Receita informa, ainda, que a 
restituição ficará disponível nos ban-
cos durante um ano. Se o contribuin-
te não fizer o resgate nesse prazo, 
deverá requer por meio da internet, 
mediante o Formulário Eletrônico - 
Pedido de Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, no serviço 
Extrato do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, o 

contribuinte poderá contactar pesso-
almente qualquer agência do BB ou 
ligar para a Central de Atendimento 
por meio do telefone 4004-0001 (ca-
pitais), 0800-729-0001 (demais loca-
lidades) e 0800-729-0088 (telefone 
especial exclusivo para deficientes 
auditivos) para agendar o crédito em 
conta-corrente ou poupança, em seu 
nome, em qualquer banco.

RF libera da malha fina novo lote 
e consulta pode ser feita hoje

DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Daniel Lima 
Repórter da Agência Brasil

Analistas e investidores 
do mercado financeiro vol-
tam a elevar a estimativa de 
inflação medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA). A nova perspectiva 
agora é de uma elevação de 

7,59% em 2016 ante os 7,57% 
previstos anteriormente. Para 
2017, a estimativa segue em 
6%, de acordo com o boletim 
Focus, publicação divulgada 
semanalmente às segundas-
-feiras pelo Banco Central 
(BC), com base em projeções 
de instituições financeiras 
para os principais indicadores 

econômicos. Os cálculos so-
bre a inflação estão distantes 
do centro da meta de 4,5% 
e, neste ano, superam o teto 
de 6,5%. O limite superior da 
meta em 2017 é 6%. Mesmo 
com a expectativa de alta da 
inflação, a projeção para a taxa 
básica de juros, a Selic, perma-
nece em 14,25% ao ano.

Suzana Inhesta
Agência Estado

 O volume de títulos pro-
testados aumentou 19,3% 
no primeiro bimestre de 
2016 ante o mesmo período 
de 2015, conforme dados 
da Boa Vista SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Cré-

dito). Em fevereiro, o indica-
dor apresentou elevação de 
17,8% na comparação com 
o mesmo mês do ano passa-
do, enquanto houve recuo 
de 15,8% ante janeiro deste 
ano. No primeiro bimestre, 
tanto os protestos de empre-
sas quanto os de consumido-
res continuam em alta, regis-

trando variação de 18,3% e 
20,9%, respectivamente. Em 
fevereiro, o número de títu-
los protestados por consu-
midores e empresas teve alta 
de 20,5% e 15,9%. Já ante 
janeiro, para as famílias, os 
protestos diminuíram 8,3%, 
enquanto que para as empre-
sas a queda foi de 20,4%.

Analista e investidor preveem 
inflação de 7,59% para 2016

Volume teve aumento de 19,3% 
no 10 bimestre, diz Boa Vista

BOLETIM DO BANCO CENTRAL

TÍTULOS PROTESTADOS



Desembargadora Maria 
das Graças Morais Guedes, 
psicóloga Isa Carvalho, maqui-
ador Nem, professor Berilo 
Ramos Borba, arquiteto 
Germano Romero, jornalista 
Ivan Y Plá Trevas, Sra. Socorro 
Carvalho, estudante Beatriz 
Diniz Zenaide, vereador Raoni 
Mendes, design de moda 
Suelen Miranda e o executivo 
Hildon Filho.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns
Zum Zum Zum

   O aniversário do professor Aléssio Toni, na próxima sexta-feira, no 
Panorâmico do Clube Cabo Branco, vai ser recheado de emoções. Com homenagens 
de ex-alunos e show espetacular com o grupo Nossa Voz. Quem quiser participar, 
informações pelo telefone 9-9669-1019.

FOTO: Goretti Zenaide

   A Minds English School realiza hoje sorteio de brindes e degustação 
de produtos  na unidade da Av. Ruy Carneiro, no Miramar, para comemorar o Dia 
Internacional da Mulher. Com participação das marcas Herbalife, Aluska Hellen, 
Brunet, Empório Dali, Revista Voilá, Jessyca Andrade e Chiquinho Sorvetes.

Um brinde aos noivos: Bartolomeu Ferreira Lima Filho e Mônica, Bartolomeu Neto e Lorenna, Patrícia 
e Alberto Jorge Dantas Sales

Recém-casados do último sábado Bartolomeu Neto e Lorenna Sales

FOTO: Goretti Zenaide

Roziane Coelho, os pais da noiva Patrícia e Alberto Jorge Sales, Roberta Aquino e Lúcia Padilha

“As mulheres não 
foram feitas para a 
fuga. Quando correm 
é porque desejam ser 
perseguidas”

“Do mesmo jeito que hoje 
em dia a mulher também 
paga conta, a mulher 
também não tem que ser 
escrava do lar”

JEAN-JACQUES ROUSSEAU INGRID RIBEIRO

Grandes figuras: o aniversariante de hoje, arquiteto Germano 
Romero e seu ilustre pai escritor Carlos Romero

FOTO: facebook

Mulheres
A ALEGRIA e a 

descontração vão 
tomar conta hoje 
no almoço do res-
taurante Appetito 
Trattoria, onde Rober-
ta Aquino e Roziane 
Coelho comandam a 
comemoração pelo 
Dia Internacional da 
Mulher.

O evento, que 
vai reunir um anima-
do grupo de amigas, 
será também para 
festejar a Páscoa 
com a troca do 
amigo doce, além de 
sorteios de brindes.

SOB as bênçãos do arcebispo da Paraíba, dom Aldo 
Pagotto, casaram-se no último sábado no Nave Central 
do Convento de Santo Antônio, os jovens Lorenna Sales 
e Bartolomeu Neto, com cerimonial de Ana Karerina e 
acompanhamento musical da cantora Ana Catarina Leão.

Filhos de Alberto Jorge e Patrícia Sales, Bartolomeu 
e Mônica Ferreira Lima, eles recepcionaram os convidados 
na residência de campo dos pais da noiva, no Green Ville 
Residence, decorada por Glauber Castro, buffet da Elegance 
Recepções e animação musical do DJ Nando do B, da dupla 
Paulo Sérgio e Daniel e a banda Bereguedê.

Um dos destaques do enlace foi o bonito vestido da 
noiva, assinado por sua avó materna, Alzira Andrade.

Marcha nupcial

Dois Pontos

  O Grand Mercure Summerville 
Resort e o Grand Mercure Atlante Plaza 
promove até sábado atividades especiais 
para homenagear as mulheres.
  Entre as atividades destaque 
para a parceria com a marca de “Quem 
disse Berenice” oferece uma consulto-
ria de maquiagem.

FOTO: Goretti Zenaide

FOTO: Ednaldo Araújo

O CLUBE Cabo Branco vai promover um Bingo Recreativo 
dentro das comemorações do seu Centenário. Será no dia 
24 de abril, informa o presidente Gilberto Ruy onde aconte-
cerão diversas atividades que envolvem os esportes Tênis, 
Natação, Futsal, Ginástica e Judô, além de uma saborosa 
feijoada. 

Bingo Recreativo

Dia da Mulher
O EMPRESÁRIO 

paraibano Everardo Ribei-
ro promove hoje nas lojas  
All Pé Scholl´s de Tambaú, 
Bessa, Shopping Tambiá 
e Mangabeira Shopping 
as festividades pelo Dia 
Internacional da Mulher. 
Será com distribuição de 
rosas e descontos de 15% 
em todos os serviços.

Lançamento
O PROFESSOR Iedo 

Fontes vai lançar nesta 
quinta-feira o livro ‘Rup-
tura ou Continuidade nos 
Governos de Fernando 
Henrique Cardoso e Lula”. 
Será às 19h no auditório 
do CCJ, da UFPB.

A SEMANA Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo 
do Instituto de Educação Superior da Paraíba vai contar 
com a participação da deputada estadual Estela Bezerra, 
que já ocupou a pasta de Políticas para as Mulheres, da 
Transparência, Orçamento Democrático e Planejamento 
da Prefeitura de João Pessoa.

O evento, que terá também a participação da pro-
fessora da USP, Erminia Maricato, será de 11 a 15 deste 
mês e Estela vai debater o Estatuto da Metrópole e as 
Regiões Metropolitanas do Estado da Paraíba.

Arquitetura e Urbanismo

   O Destino Paraíba vai ser divulgado na 3a  edição da Feira Ibérica deTurismo, 
importante evento do setor que vai acontecer dias 5 a 8 de maio na cidade de Guarda, 
em Portugal, onde o Brasil é convidado especial. A Paraíba terá oportunidade de se 
posicionar na Europa como um destino que dispõe de sol, mar e cultura.

Paisagens

A GALERIA Gamela, 
na Av. N. S. dos Nave-
gantes, em Tambaú, está 
com a coletiva “Paisagens 
Oníricas” reunindo três 
dos mais importantes 
artistas visuais con-
temporâneos. São eles, 
Ivan Freitas, nascido em 
Mamanguape, já falecido, 
Alberto Moreira, da cidade 
de Sousa e Cristina Stra-
pação, nascida em Curiti-
ba, cuja obra percorre o 
Brasil e o exterior.

Festejos
FOI no Requinte Re-

cepções, na última sex-
ta-feira, a comemoração 
do aniversário do médico 
Francisco dos Anjos. A festa 
reuniu muitos médicos e 
a família, entre os quais o 
ex-prefeito Hermano Almei-
da, tio de Germana Marques 
de Almeida, esposa do home-
nageado, que é pai da direto-
ra do Iesp, Érika Marques.

Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes, primeira mulher 
no TRE/PB, é a aniversariante de hoje
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Paraibano de Mari é um 
dos destaques em
vitória do Flamengo

BOTAFOGO E CAMPINENSE

Clubes têm semana decisiva
Jogos podem definir o 
futuro dos clubes na
Copa do Nordeste
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O Botafogo está diante de mais uma de-
cisão na Copa do Nordeste. E mais uma vez, 
terá de quebrar um tabu, para continuar com 
chances de brigar por uma vaga para a se-
gunda fase da competição. Depois de acabar 
com um jejum de vitórias, contra o Fortaleza, 
na semana passada, o Belo agora terá pela 
frente outro adversário que vem levando 
a melhor, em todos os últimos confrontos 
realizados. O River venceu os dois confron-
tos do ano passado pela Copa do Nordeste, 
e também o primeiro disputado este ano, na 
mesma competição.

É bem verdade que o time do Botafogo 
hoje é bem mais entrosado do que aquele que 
enfrentou e perdeu para River no Piauí, no 
segundo jogo do time paraibano nesta com-
petição. Outros fatores importantes para o 

Belo são o fato de jogar em casa, com o apoio 
maciço da torcida, e a necessidade de vitória a 
qualquer custo, ou estará eliminado. 

Mesmo se ressentindo ainda da falta de 
um meia de ligação, o Botafogo, após adotar 
um esquema com 3 zagueiros, liberando mais 
os alas para o ataque, tem chegado melhor 
no ataque, e finalmente propiciado chances 
para que seus atacantes possam receber mais 
bolas em condições de finalizar.

Contra o River, um time muito bem 
armado, e que já provou que não foi vice- 
campeão brasileiro da série D por acaso, 
Itamar schulle deverá repetir o sistema, que 
deu certo contra outra grande equipe, que 
foi o Fortaleza. Com 4 pontos conquistados, 
o Belo precisa da vitória para chegar aos 7, e 
aí jogar a sua sorte para o último jogo, contra 

o sport, na Ilha do Retiro. se vai brigar pela 
primeira ou segunda colocação, o Botafogo 
depende ainda do resultado da partida entre 
Fortaleza e sport, neste meio de semana na 
capital cearense.

Eu acredito na vitória do Botafogo sobre 
o River. E acredito também em um grande 
público no Almeidão. O torcedor sentiu que a 
sua presença fez a diferença contra o Fortaleza, 
e poderá fazer o mesmo contra o River. Já em 
relação a classificação, tenho minhas dúvidas, 
já que somar pontos contra o sport, em Recife, 
não será uma tarefa fácil. Mas uma coisa de 
cada vez. Que venha o River, façamos o dever 
de casa, e depois passamos a pensar no sport.

Campinense
A Raposa pintou o sete em cima do 

Esporte de Patos. Mesmo com apenas 5 
jogadores titulares, o Rubro-Negro mostrou 
que está muito à frente dos adversários no 
Campeonato Paraibano. Até mesmo na Copa 
Nordeste, não está fácil parar o Campinense. 
O Time de Francisco Diá deu liga, joga fácil, e 
tem jogadores com talento para decidir, como 
Rodrigão e Thiago Pitbull, por exemplo. Com 
a volta de Roger Gaúcho, cresce ainda mais  o 
setor de criação da equipe.

Quinta-feira, a Raposa terá pela frente 
um jogo dificílimo contra o Imperatriz, pela 
Copa do Nordeste. O jogo será no Maranhão, 
e o adversário ainda está no páreo, e cres-
cendo na competição. Mas não será nenhuma 
surpresa para mim se o Campinense sair de 
lá com uma vitória, e sua classificação como 
primeiro do Grupo A, assegurada.

Que venha o River

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

A semana começa com 
Botafogo e Campinense se 
preparando para mais uma 
rodada da Copa Nordeste. Am-
bas as equipes jogam na quin-
ta-feira. O Belo enfrentará o 
River, às 21h30, no Almeidão, 
com arbitragem do sergipano 
Michael Vinícius santos Frei-
tas, auxiliado por outro sergi-
pano, Ailton Farias da silva, e 
o potiguar, Lourival Cândido 
das Flores. Já a Raposa vai 
até Imperatriz, no Maranhão, 
enfrentar o time do mesmo 
nome, às 19h15, no Estádio 
Frei Epifânio.

No Botafogo, o clima é 
de decisão para o jogo contra 
o River. Após a vitória sobre o 
Fortaleza, o Belo passou a ter 
chances de classificação para a 
próxima fase. Em último lugar 
do Grupo D, com 4 pontos, o 
Botafogo pode assumir a se-
gunda colocação do grupo, em 
caso de vitória sobre o clube 
piauiense, que tem 5 pontos.

Para esta partida con-
tra o River, o técnico Itamar 
schulle poupou alguns joga-
dores importantes no jogo 
contra o santa Cruz, como 
os laterais Ângelo e Zeca, 
os volantes Val e Gedeil, e o 
atacante Muller Fernandes. 
Não há nenhum jogador com 
problemas médicos para esta 
partida, e o treinador poderá 
escalar a força máxima.

O elenco se reapresentou 
ontem à tarde na Maravilha do 
Contorno. Hoje treinará nos 
dois expedientes, e amanhã 

pela manhã fará um coletivo 
apronto para a partida. Como 
sempre acontece em véspera 
de jogos importantes, o treino 
será de portões fechados. 

Nos últimos confrontos 
entre as duas equipes, o River 
tem levado ampla vantagem. 
Os clubes se enfrentaram 3 ve-
zes do ano passado para cá, e 
em todas elas, o clube piauien-
se venceu, sendo duas em Te-
resina e uma no Almeidão. Na 
última delas, disputada recen-
temente em Teresina, o River 
venceu por 2 a 0.

Campinense
Ao contrário do Botafo-

go, o Campinense está numa 
situação tranquila. Líder in-
victo e isolado do Grupo A, a 
Raposa precisa apenas de um 
empate para assegurar a vaga 
na próxima fase da competi-
ção. Após a goleada de 7 a 1 
sobre o Esporte, o elenco se 
apresentou, ontem à tarde, no 
Renatão. Amanhã pela manhã, 
Francisco Diá vai comandar 
o último treino, antes do em-
barque para Recife, de onde a 
delegação pegará o vôo para 
o Maranhão, possivelmente 
com conexão em Brasília.

Para esta partida contra 
o Imperatriz, Diá não poderá 
contar ainda com o meia Ro-
ger Gaúcho, que já foi libera-
do pelo Departamento Médi-
co, mas está recuperando a 
forma física, e só voltará na 
próxima semana. Outros dois 
jogadores que estão fora des-
te compromisso é o volante 
Magno, que irá cumprir sus-
pensão e o lateral Paulinho, 
que saiu de campo com um 
problema muscular no jogo 
contra o Esporte.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Classificação Paraibano 2016

Grupo A 
Times PG J V E D SG
10  Campinense  17  7 5 2 0 15
20  Sousa 10  7 2 4 1 3 
30  Santa Cruz  8  7 2 2 3 -3 
40  Paraíba 8  7 2 2 3 -5  
50  Auto Esporte 8 7 2 2 3 -7

Grupo B
10  Botafogo  15  7  4 3 0 10  
20  Treze 11  7  3 2 2 2  
30  CSP 9  7 2 3 2 4  
40  Esporte 5  7 1 2 4 -11  
50  Atlético Cajazeiras 2  7 0 2 5 -8

 
l Classificados às Quartas de Final - l Quadrangular do Rebaixamento

Próximos jogos 
Botafogo x Sousa 

Campinense x Atlético
Auto Esporte x Treze

Esporte x Santa Cruz
Paraíba x CSP

Raposa com a melhor campanha na disputa
A goleada histórica de 7 

a 1 do Campinense sobre o 
Esporte de Patos foi o grande 
destaque da sétima rodada 
do Campeonato Paraibano. 
Com o resultado, a Raposa 
disparou na liderança do Gru-
po A,  e em toda a competição, 
com 17 pontos. Já o Esporte 
de Patos se complicou, e se 
aproximou mais do grupo da 
morte, ficando com apenas 5 
pontos, na penúltima coloca-
ção do Grupo B, e a 4 pontos 
da zona de classificação.

Outro resultado surpre-
endente na rodada foi o em-
pate sem gols entre o líder do 
Grupo B, o Botafogo, com o 
santa Cruz de santa Rita. Este 
resultado manteve o Belo no 
topo, com 15 pontos, e o santa 
Cruz na zona de classificação 
do Grupo A, com 8 pontos, na 
terceira colocação. Além de 
Botafogo e santa Cruz, a roda-
da teve ainda mais dois empa-
tes. O primeiro foi em sousa, 
entre sousa e Treze, 1 a 1. O 
resultado manteve os dois clu-
bes como segundos colocados 
nos seus grupos. O Dinossauro 
no A, com 10 pontos, e o Treze 
no B, com 11 pontos. No jogo 

ESTADUAL DE 2016

envolvendo dois times pesso-
enses, 1 a 1 entre Auto Esporte 
e CsP. O resultado não foi nada 
bom para o Auto Esporte, que 
agora caiu para a lanterna do 
Grupo A, com 8 pontos. Para 
o CsP, o pontinho conquista-
do manteve o time na zona de 
classificação, na terceira posi-
ção do Grupo B, com 9 pontos.

No sertão, um resultado 
que mexeu com a tabela de 
classificação do Grupo A. A se-

gunda vitória do Paraíba sobre 
o maior rival, o Atlético, por 1 
a 0. Com o placar, o Paraíba 
chegou aos 8 pontos, e deixou 
a lanterna do grupo, estando 
agora a 2 pontos da zona de 
classificação.

Na próxima rodada, pro-
gramada para domingo e se-
gunda-feira, teremos mais 5 
jogos. No domingo, a partir das 
16 horas, em João Pessoa, o 
Botafogo receberá o sousa, no 

Almeidão. Em Campina Gran-
de, o Campinense enfrentará 
o lanterna do campeonato, o 
Atlético de Cajazeiras, no Ami-
gão. Já o Paraíba vai encarar 
o CsP, no Perpetão, em Caja-
zeiras. A partir das 17 horas, 
o Esporte joga contra o santa 
Cruz, no José Cavalcanti, em 
Patos. A rodada será concluída 
com Auto Esporte e Treze, na 
segunda-feira às 20h30, no Al-
meidão, em João Pessoa.

O Botafogo empatou no sábado sem gols com o Santa Cruz e já está na segunda fase do Paraibano

O atacante Rodrigão voltou a ser destaque, agora na rodada do Campeonato Paraibano quando marcou três gols contra o Esporte

Foto: Pedro Nunes/Divulgação

Foto: tVtorcedor/Divulgação
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Jenifer dos Santos conquista 
a 2a marca do mundo no salto
Pernambucana bate
recorde no Circuito
Caixa de Atletismo

O goleiro do Botafogo 
vinha fazendo um excelente 
campeonato com defesas 
memoráveis nos jogos do 
Esporte - está emprestado 
- , mas no último domin-
go não foi bem contra o 
Campinense e falhou, pelo 
menos, em dois gols dos 
sete que levou. Não pode 
ser creditada a ele a go-
leada, já que em outros lances se recuperou. Isso 
acontece com qualquer goleiro e  Andrezon não 
é exceção. Tem futuro e merece toda a atenção 
para se reabilitar no próximo jogo. Agora a defesa 
do Esporte também não ajuda o goleiro que se viu 
bombardeado o jogo todo.

Andrezon

Ficar entre os quatro
é fundamental

Com mais uma parada no Campeonato Estadual, 
as atenções se voltam para a Copa do Nordeste onde 
os nossos representantes buscam a classificação para 
a segunda fase. Olhando o regulamento percebe-se ser 
fundamental terminar esta primeira fase entre os quatro 
melhores para alcançar a vantagem de jogar a segunda 
partida em casa. O artigo 14 diz que os confrontos da 
Segunda Fase serão definidos através de sorteio, obe-
decendo aos seguintes critérios:

a) dos cinco clubes classificados em primeiro lugar 
em cada grupo na Primeira Fase, os quatro clubes de 
melhor campanha comporão o Bloco I e terão a vanta-
gem de realizar o jogo de volta da Segunda Fase como 
mandantes;

b) o clube de pior campanha dentre os cinco primei-
ros classificados na Primeira Fase fará parte do Bloco 
II juntamente com os três que obtiveram a segunda 
colocação em seus grupos e avançaram para a Segunda 
Fase de acordo com o que estabelece o Art. 9º; caso 
dois ou mais clubes fiquem empatados nesta condição 
(pior campanha) será definido por sorteio qual clube 
comporá o Bloco II. 

Como se vê, o Campinense por ser líder do Grupo 
A e hoje o segundo melhor clube da competição, tem 
chances reais de ficar entre os quatro melhores desde 
que, no mínimo, some mais quatro pontos ou número 
menor desde que seus adversários não passem dos 13 
pontos. O Botafogo, nosso outro representante, só 
chega a 10 pontos e dificilmente se classificará para 
compor o Bloco I, embora a matemática ainda esteja do 
seu lado.

E quem chega a Segunda Fase tem mais motivos 
pra comemorar, afinal cada clube receberá mais R$ 450 
mil de cota, além dos R$ 505 mil da primeira fase. Então 
vamos iniciar a semana altamente positiva e torcendo 
para que Botafogo e Campinense tenham sucesso na 
quinta rodada. Que a Raposa confirme logo a classifi-
cação e o Belo vença para buscar a proeza na última 
rodada.

O jogo entre Auto Esporte e Treze, válido pela oitava ro-
dada da primeira fase do Campeonato Paraibano de 2016 
será disputado na próxima segunda-feira por solicitação 
da TV Esporte Interativo e concordância do Alvirrubro.

Na segunda-feira

As boas campanhas de 
Botafogo e Campinense 
mexem bastante com os 
torcedores que já vislum-
bram um grande jogo no 
próximo dia 20, no Almei-
dão, pela nona rodada.

Belo x Raposa
O futebol sertanejo não vai 
bem, apesar do Sousa ser o 
segundo colocado no Grupo 
A com 10 pontos. Atlético, 
Paraíba e Esporte de Patos 
estão caminhando para o 
quadrangular da morte,

Sertão

A torcida do Campinense está empolgada não só com os gols 
de Rodrigão, mas também com o bom futebol que o baiano 
está jogando. Artilheiro do Paraibano com sete gols, o jogador 
vem sendo decisivo até nas assistências como nos gols 
contra o Salgueiro pela Copa do Nordeste. Já tem proposta 
de um milhão de reais para tirá-lo do Campinense.

Rodrigão

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A etapa Norte/Nordes-
te do Circuito Caixa Lote-
rias de atletismo, natação e 
halterofilismo terminou no 
último domingo, em Reci-
fe, com um recorde no salto 
em distância na classe T38. 
A pernambucana Jenifer dos 
Santos alcançou 4,68m para 
conquistar a terceira meda-
lha de ouro nesta competi-
ção - também ganhou nos 
100m e nos 200m -, conso-
lidar a melhor marca do País 
e ainda confirmar a segunda 
maior distância no ranking 
mundial. Durante o fim de 
semana, a etapa reuniu mais 
de 500 atletas no Centro Es-
portivo Santos Dumont, em 
Boa Viagem.

 Esta é a prova preferi-
da da saltadora. Agora com 
a segunda melhor marca do 

mundo, Jenifer contou a ra-
zão para evoluir tanto nesta 
disciplina. "No fim do ano 
passado, era a sétima no 
ranking mundial e resolvi me 
dedicar mais a ela, principal-
mente porque, para ir aos 
Jogos Paralímpicos do Rio, 
preciso estar entre as cinco 
melhores". explicou.

 Durante a disputa deste 
domingo, a saltadora lem-
brou de conselhos de Ciro 
Winckler, coordenador do 
atletismo no Comitê Paralím-
pico Brasileiro. "Ele me dizia 
que eu conseguiria melhorar 
muito se tivesse calma na 
hora do salto. Depois de fa-
zer duas marcas não muito 
boas nas primeiras e queimar 
a terceira tentativa, lembrei 
disso e me acalmei. Agora só 
aquela olhada que ele me deu 
quando passei por ele já per-
cebi que ele sabia que tinha 
razão", disse a campeã, sem 
esconder a alegria pelo salto.

 Os 4,68m alcançados 
por Jenifer também dariam 
a ela o recorde das Améri-
cas, mas como se trata de 
uma etapa regional, a marca 
pode ser homologada apenas 
como recorde brasileiro.

 
Natação
Fechando o último dia 

da competição, o nadador 
Arthur Santos Pereira, classe 
S10, ficou satisfeito com seus 
resultados, principalmente 
porque conseguiu, pela pri-
meira vez, índices para par-
ticipar das fases nacionais, 
um dos principais objetivos 
para quem está nesta etapa 
do Circuito. 

 O atleta paraibano, que 
compete pela Funad e está 
em seu terceiro regional, 
conquistou quatro medalhas 
de ouro (50m livre, 100m li-
vre, 200m livre e 100m pei-
to). Ele destaca os 50m livre 
como sua melhor prova, o 

que dá para entender ao ver 
a excelente largada deste jo-
vem de 16 anos. A alegria era 
nítida após ver no painel o 
tempo de cada prova. "Será 
a minha primeira vez na na-
cional e eu ainda tenho meu 
último Escolar este ano", vi-
brou.

 
Quatro fases
O Circuito Caixa Loterias 

é organizado pelo Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro e patroci-
nado pela Caixa Loterias. Este 
é o mais importante evento 
paralímpico nacional de atle-
tismo e natação. Composto 
por quatro fases regionais e 
três nacionais, tem como ob-
jetivo desenvolver as práticas 
desportivas em todos os mu-
nicípios e Estados brasileiros, 
além de melhorar o nível téc-
nico das modalidades e dar 
oportunidades para atletas 
de elite e novos valores do es-
porte paralímpico do País.

Brasil vence Argentina em evento-teste
O primeiro contato da 

Seleção Brasileira feminina 
de rúgbi com o Estádio de 
Deodoro, palco da modali-
dade para os Jogos Olímpi-
cos Rio 2016, terminou com 
comemoração e medalha 
de ouro no peito. No último 
domingo, o Brasil conquis-
tou o título do Campeonato 
Sul-Americano pela 11ª vez. 
O torneio serviu como even-
to-teste da instalação e con-
tou com a presença de oito 
seleções.

Depois de passarem in-
victas pela primeira fase, as 
Tupis, como são conhecidas 
as jogadoras da seleção, ven-

ceram mais três jogos neste 
domingo. Em um dia de mui-
to sol e calor em Deodoro, 
o time da casa deu início à 
campanha do título vencen-
do o Chile, nas quartas de fi-
nal, por 41 x 0. A vitória clas-
sificou as brasileiras para 
encarar a Colômbia na semi-
final. Com mais um triunfo, 
desta vez por 31 x 0, a sele-
ção assegurou seu lugar na 
grande final.

As rivais na decisão fo-
ram a Argentina. Até então, 
as brasileiras não tinham 
sofrido nenhum try – a pon-
tuação do rúgbi – em cinco 
partidas. As argentinas con-

seguiram vencer a defesa das 
donas da casa uma vez, mas 
não foi o suficiente para en-
cerrar a hegemonia da equi-
pe, que viu Edna marcar três 
tries e ajudar o Brasil a con-
quistar o título com um pla-
car final de 27 x 5.

Grande nome da seleção 
na final, a camisa 4 revelou 
que sofrer um try não estava 
nos planos para a competi-
ção, mas comemorou o títu-
lo e a experiência de passar 
dois dias no Estádio de Deo-
doro.

“Conseguimos manter o 
nível dos nossos jogos contra 
times internacionais. Nosso 

OURO NO RÚGBI

A pernambucana Jenifer dos Santos faz o seu salto no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem no último fim de semana

objetivo era não levar ne-
nhum try, não conseguimos, 
mas valeu pela manuten-
ção do domínio na América 
do Sul. Foi bacana jogar um 
evento-teste, até brinquei 
com as colegas que se uma 
de nós não for às Olimpía-
das, vai poder dizer que ao 
menos jogou no campo dos 
Jogos”, comentou Edna após 
a final.

Atleta mais experiente 
da seleção, Julia Sardá exal-
tou o respeito com as adver-
sárias, embora o Brasil fosse 
favorito para o título. “A gen-
te veio focada em manter a 
hegemonia. Sabemos que os 
outros times estão evoluin-
do. Entramos para vencer to-
dos como se fossem o melhor 
time do mundo”, revelou a jo-
gadora, valorizando também 
a experiência na instalação 
olímpica. “Nosso outro obje-
tivo era sentir esse ambiente, 
ver como é a estrutura, sen-
tir o campo. Foi positivo. O 
evento evoluiu do primeiro 
para o segundo dia em ter-
mos de organização. Com a 
torcida que vai ter na época 
das Olimpíadas, acredito que 
vai ser demais”, projetou.As garotas da Seleção Brasileira no pódio após a excelente campanha no Sul-Americano no Rio
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Paraibano já brilha no Mengo
thiago santos

Jogador começou 
carreira na Escolinha
do Mescias em Mari

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 8 de março de 2016

Natural de Mari, cidade 
do interior paraibano cuja 
população é pouco superior a 
20 mil habitantes, o atacante 
Thiago Santos foi o destaque 
do Flamengo no último sá-
bado, quando o time venceu 
por 3 a 1 o Bangu. Antes dos 
holofotes, o jovem de 21 anos 
encarou dificuldades como ti-
midez extrema, condições de 
vida humildes e negligência 
por parte de um procurador 
que cuidava de sua carreira 
desde que deixou a Escoli-
nha do Mescias na sua cidade 
quando tentou a sorte no Pal-
meiras, em 2011. O reconhe-
cimento começa a acontecer 
e, dias antes do brilho contra 
o Alvirrubro, a diretoria ru-
bro-negra recebeu proposta 
de empréstimo do Joinville, 
que disputará a Série B. 

“O Flamengo recebeu a 
proposta e ainda não defini-
mos se vamos cedê-lo ou não. 
Devemos definir isso após o 
Estadual” afirmou Rodrigo 
Caetano, diretor executivo do 
Flamengo.

Responsável pela gestão 
da carreira de Thiago, o ad-
vogado Celso Figueiredo foi 
o responsável por levá-lo ao 
Flamengo. Figueiredo, avesso 
ao tratamento de empresário, 
conheceu o rápido jogador em 
2011, quando ele chegou ao 
Rio para treinar em seu CT.

“Thiago é um jogador de 
muita qualidade, mas é tími-
do. Veio do interior da Para-
íba, foi para o Palmeiras, e o 
deixaram largado lá. O garoto 
se sentiu muito sozinho, não 
conseguiu se ambientar e vol-
tou para a Paraíba. Pensou em 
desistir, mas tentou a sorte de 
novo. Chegou ao Rio e foi trei-
nar no CT (FAA Sports) que 
eu tinha em Vargem Grande. 
Resolvi colocá-lo no Duque 
de Caxias, porque é contra 
time grande que se aparece. 
No primeiro jogo contra o 
Flamengo (empate por 0 a 0), 
ele, jogando numa categoria 
superior (tinha 16 anos e jo-
gava o Sub-20), foi muito bem 
no jogo, e a diretoria logo me 
procurou. O pessoal do Fla-
mengo dizia: "Esse moleque 
não é 95 (nascido em 1995) 
de jeito nenhum, corre pra ca-
ramba" (risos). O Fluminense 
também o queria, mas o Fla-

Curtas

Filipe Luís critica o
meia Lionel Messi

Contas da CBF não 
são aprovadas

Zidane lamenta a
ausência de Marcelo

Cássio se irrita
em entrevista

pato é uMa Contratação inútiL, diZ jornaL ingLês

Punido com três jogos de 
suspensão por conta de uma entrada em 
Lionel Messi, em partida que o Barcelona 
venceu o Atlético de Madri no Camp Nou, 
Filipe Luis criticou a forma com que o 
argentino é tratado pelas autoridades da 
competição e pela imprensa espanhola. “Ele 
é um superprotegido da imprensa”.

A Justiça determinou a suspensão 
da assembleia promovida pela CBF com as 
federações estaduais para aprovação de 
contas da entidade. O Tribunal acatou pedido 
da Federação Catarinense, que entrou com 
ação na semana passada alegando não ter 
tido acesso aos comprovantes de receitas e 
despesas da CBF às contas de 2015.

A pergunta sobre uma eventual 
falha no primeiro gol do Santos, no último 
domingo, fez o goleiro corintiano Cássio se 
irritar nesta segunda-feira. Questionado 
a respeito do lance e se acreditava ter 
falhado, ele chegou a soltar um palavrão. 
"Se pegar um goleiro decente, que não fale 
merda, vai ver que ele (Serginho) bateu no 
contrapé. Eu defendi do jeito que dava a 
bola”, disse.

Ojornal The Telegraph não poupou críticas ao Chelsea por ter contratado Alexandre Pato. Com mais de um mês de casa, 
Pato ainda não estreou. A publicação entende que a chegada do atleta brasileiro não acrescentou nada ao elenco do 
clube londrino. "Pato é uma das contratações mais inúteis", apresenta texto. "Uma das coisas mais sem sentido da 

história", reforçou. O The Telegraph diz que uma das razões para reprovar a contratação foi a ausência de Pato em campo 
mesmo com Diego Costa preservado pela comissão técnica nos últimos jogos. "Nem mesmo a ausência de Diego Costa do 
time foi suficiente para finalmente Pato estrear". O tabloide britânico comparou Pato com um antigo reforço do Arsenal, Kim 
Kallstrom, que tinha contrato por empréstimo, mas fez apenas quatro partidas pelo clube em 2014.

Técnico do brasileiro Marcelo no 
Real Madrid, Zidane também falou sobre 
a ausência do lateral na última lista de 
Dunga para as Eliminatórias da Copa de 
2018 nos próximos dois jogos contra 
Peru e Paraguai. Segundo o francês, o 
jogador estava pronto para jogar. “Marcelo 
estava pronto para jogar. É a única coisa 
que posso te dizer. Quem chama o jogador 
é o técnico”, falou.

CBF comemora uso 
de vídeo em jogos

Alvo de diversas críticas relacionadas 
à arbitragem no decorrer do último 
Campeonato Brasileiro, a CBF comemorou 
a liberação da Fifa, comunicada no último 
sábado, para testar o uso de vídeos como 
tira-teima durante os jogos. O presidente 
da comissão de arbitragem, Sérgio Corrêa, 
crê que o auxiliar de vídeo inibirá, inclusive, 
condutas antiéticas dos atletas. Atribuindo 
a luta da CBF pelo acesso aos vídeos ao 
ex-árbitro Manuel Serapião Filho, Corrêa 
festejou a aprovação da Fifa, que liberou o 
recurso para testes. "Com a aprovação, não 
temos dúvida que o passo será gigantesco. 
Teremos um outro futebol, assim como nós 
tivemos quando aconteceu a alteração de 
outras regras, como a linha de impedimento." 
Defensor da figura do árbitro, Sérgio Corrêa 
admitiu que tal medida deve eximi-lo de 
assumir responsabilidades que não lhe 
cabem. "Teremos a possibilidade de dar ao 
ser humano árbitro aquela situação a mais 
que impeça ele de ser culpado".

mengo chegou mais rápido” 
explicou Figueiredo.

Segundo Celso, Thiago 
Santos costuma dizer: "Não 
tenho um empresário, tenho 
um amigo". E, no início da re-
lação, o "empresário-amigo" 
teve de chegar junto para fazer 
seu cliente perder um pouco a 
timidez, que quase o tirou do 
Flamengo. Comprou chuteiras 
e tirou de um local acanhado 
onde morava com a mãe, Luci-
neide Nascimento dos Santos, 
e mais um garoto. O fato de ser 
muito fechado o fez passar por 
uma situação nada agradável 
no primeiro treino no CT de 
Figueiredo.

“Quando voltou da Paraí-
ba, no primeiro dia dele no CT, 
desmaiou. Não tinha almoça-
do (risos). Fui na casa dele, e 
ele morava numa sala aperta-
da com a mãe e outro garoto 
numa comunidade perto de 
Curicica. Eu falei: "Não dá para 
vocês morarem aqui". Tirei ele 
de lá e o trouxe para o Recreio. 
E procede a história que quase 
saiu do Flamengo por timidez. 
É muito introvertido. Depois 
do jogo, contra o Bangu, liguei 
para ele e o disse: "Tenho orgu-
lho de você, obrigado por estar 
junto comigo nessa empreita-
da". Eu não me sinto empresá-
rio dele, sou amigo desse garo-
to” insistiu, ao globocom.

São Paulo tenta 
sair da crise após 
derrota para o
São Bernardo

O clima no São Paulo não 
é dos melhores para iniciar 
uma semana importante com 
o jogo contra o River Plate 
na próxima quinta-feira, em 
Buenos Aires, pela Copa Li-
bertadores. Além do adver-
sário complicado, a equipe 
terá que lidar com vários 
problemas como a pressão 
da diretoria, a revolta da tor-
cida e as próprias falhas que 
vem cometendo em campo.

Se o time já alimentava 
desconfiança, tudo veio abai-
xo com a vexatória derrota 
para o São Bernardo por 3 a 
1, no último sábado, que fez 
até membros da diretoria 
refletirem sobre uma ação 
conjunta para entender os 
problemas do time.

"É hora de a gente sen-
tar, se reunir e conversar com 
os dirigentes, com o diretor 
de futebol, com o vice-presi-
dente de futebol, entender o 
que o elenco está achando", 
afirmou o vice-presidente do 
clube, Roberto Natel, ao UOL 
Esporte.

 "A preocupação aumen-
ta, essa é a realidade.  A gente 
tem que sentar, analisar, sen-
tar com as pessoas que estão 
de frente para o futebol junto 
com o elenco e sentir qual a 
necessidade para poder re-
verter esta situação. Em uma 
derrota como essa com cer-
teza alguma coisa não está se 
encaixando neste momento, 
vamos tentar encaixar", disse 
ele, que prefere tentar resol-
ver a situação internamente. 
"O que a gente tem que dizer 
é o seguinte: nós como dire-
tores não estamos satisfeitos 
com o que aconteceu".

Os cartolas ainda tentam 
manter a calma, mas a torci-
da já não tem mais paciência 
e não se cansa de demons-
trar sua revolta. No sábado, 
o time saiu bastante vaiado 
de campo. Os protestos con-
tra os maus resultados e com 
pedidos de mais disposição 
aos jogadores vêm sendo fre-
quentes.

O São Paulo vive mo-
mento de instabilidade des-
de a temporada de 2015.

Thiago Santos em treino no Ninho do Urubu e sendo abraçado por Pará e Felipe Vizeu (detalhe) ao marcar um dos gols contra o Bangu

Os Departamentos Físi-
co e de Fisiologia vão ser os 
grandes aliados do técnico 
do Sport, Paulo Roberto Fal-
cão, para escalar o time que 
enfrenta o Fortaleza amanhã, 
no Castelão, em Fortaleza, 
pela quinta rodada do Grupo 
D da Copa do Nordeste. De 
acordo com o próprio técni-
co alguns jogadores sentiram 
muito o desgaste da marato-
na recente: três clássicos e o 
Nordestão no meio da sema-

na. Some-se a isso a possibi-
lidade de contar com mais 
jogadores que estão deixan-
do o Departamento Médico.

“O time sentiu o jogo. 
Renê abafou algumas vezes 
(não subiu até a linha de fun-
do para atacar). É jogo em 
cima de jogo: teve o clássico 
com o Santa Cruz, saímos 
para enfrentar o River, volta-
mos para o jogo com o Náu-
tico, depois River de novo e 
Náutico de novo”, enumerou. 

Falcão ainda lembrou que al-
guns desses jogos ainda tive-
ram o desgaste físico e emo-
cional de sair atrás no placar 
ou tomar o gol de empate no 
último minuto.

“Vamos conversar com 
o Departamento Físico, com 
a fisiologia para saber com 
quem podemos contar nas 
melhores condições e sem 
risco de lesão”, completou.

O Sport viaja hoje para a 
capital cearense.

Excesso de jogos preocupa Falcão 
na reta final da Copa do Nordeste

SPORT RECIFE

Náutico e Sport ficaram 
iguais no clássico válido 
pelo Pernambucano 

Fotos: reprodução



PB leva ouro no Beach Handball
torneio internacional eM Montevidéu

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 8 de março de 201620

Em terras uruguaias, 
a Paraíba conquistou um 
novo título internacional 
nos esportes. É que a equi-
pe masculina do Handebol 
Clube da Paraíba – HCP le-
vou o ouro contra a seleção 
uruguaia por 8 a 6 no Tor-
neio Internacional de Bea-
ch Handball. O time contou 
com a experiência do joga-
dor da Seleção Brasileira e 
campeão mundial, Gulliver 
Wellington Esteves, que é 
também aluno do curso de 
Educação Física do Centro 
Universitário de João Pes-
soa - Unipê. A final ocorreu 
anteontem (6), na Praia de 
Los Pocytos, em Montevi-
déu, no Uruguai. 

Para Gulliver, que é 
armador direito e pivô da 
equipe, o clima e os adver-
sários tornaram as dispu-
tas muito acirradas. “Nós, 
como clube, enfrentamos 
seleções nacionais, do Uru-
guai e da Argentina. O Uru-
guai, que tem um grupo 
muito grande, dividiu o seu 
grupo em duas equipes, o 

Uruguai A e o Uruguai B, 
porém as duas são mui-
to fortes”, considerou. “A 
argentina é também uma 
equipe que participa do 
mundial, e já tem um nível 
muito alto”.

Comandado pelo pro-
fessor Francisco de Assis, o 
time masculino do HCP con-
quistou o título da competi-
ção de forma invicta. Nas 
fases classificatórias e se-
mifinal, venceu todos seus 
adversários com placar de 2 
a 0. A competição teve iní-
cio na última sexta-feira. 

A competição também 
teve participação da equipe 
feminina do HCP, que foi co-
mandada pelo professor Rô-
mulo Batista.

A final do 
Torneio 
Internacional 
ocorreu na 
praia de Los 
Pocytos, em 
Montevidéu, 
no Uruguai

Estão abertas até 
o próximo dia 18, as 
inscrições para o Cam-
peonato Paraibano 
de Basquete nas cate-
gorias Sub-13, Sub-15 
e Sub-19 (masculino 
e feminino). Os inte-
ressados pagam uma 
taxa de R$ 280,00 com 
pagamento exclusivo, 
através de depósito na 
conta-corrente da Fe-
deração Paraibana da 
entidade - agência: 
4183, conta:13000273-4 
- do Banco Santander. 
O congresso técnico 
acontecerá no próximo 
dia 19, às 19h, no Co-
légio Motiva Ambien-
tal, em Tambaú. Para o 
presidente da entida-
de Eduardo Shaffer, a 
expectativa é realizar 
uma disputa empol-
gante e acirrada, com 
os times se preparando 

para brigarem pelos tí-
tulos das categorias.

“Pelo que venho 
conversando com os 
dirigentes os times es-
tão motivados e pro-
metem bons jogos du-
rante a competição. 
A cada temporada o 
basquete vem empol-
gando e conseguindo 
revelar novos atletas 
para o esporte da ter-
ra”, disse. Com relação 
ao congresso técnico, o 
dirigente frisou que se-
rão discutidos o regula-
mento, período, locais 
dos jogos e ouvir as 
sugestões dos partici-
pantes. “Iremos trocar 
ideias e dialogar com 
o pessoal que vai parti-
cipar da competição. A 
entidade fará o que a 
maioria decidir de for-
ma democrática”, ob-
servou o dirigente.

Inscrições terminam 
no próximo dia 18

caMpeonato de BaSQuete

Em preparação para o 
Campeonato Brasileiro de 
Kart/2016, que vai acontecer 
pela primeira vez na Paraíba, 
o Circuito Paladino, no Mu-
nicípio do Conde, anunciou 
uma série de novidades sobre 
o transporte dos equipamen-
tos dos pilotos para a Paraíba. 
A medida se dá para estimu-
lar a participação em massa 
de atletas de várias regiões 
do Brasil. O Paladino vai dis-
ponibilizar no Autódromo de 
Interlagos, em São Paulo, e 
num local ainda a ser definido 
em Curitiba, pontos de “tras-
lado gratuito” para os equipa-
mentos dos pilotos para envio 

terrestre até a Paraíba. Este 
serviço será disponibilizado 
para pilotos das regiões Sul, 
Sudeste e Centro Oeste.

O Campeonato Brasileiro 
vai ser realizado entre 11 e 
23 de julho e foi confirmado 
para o novo circuito depois 
que vistorias feitas pela Con-
federação Brasileira de Auto-
mobilismo atestaram que o 
Paladino atende às regras da 
Federação Internacional de 
Automobilismo (FIA).

Nas próximas semanas 
também devem ser anun-
ciados os pacotes de hospe-
dagem e traslado interno na 
Paraíba durante o Campeo-

nato Brasileiro.
Além do Brasileiro de 

Kart, o Circuito Paladino vai 
receber também o Campeona-
to Paraibano, o Open de Kart 
e a Copa FIA das Américas, o 
primeiro evento oficial da FIA 
no Brasil.

O Open do Brasileiro de 
Kart, inclusive, que acontece-
ria dos dias 23 a 25 de junho, 
passa a integrar a mesma tem-
porada do Brasileiro e será re-
alizado entre os dias 8 e 10 de 
julho. A ideia é fazer com que 
os pilotos de fora que vão par-
ticipar das duas competições 
só precisem fazer uma única 
viagem à Paraíba.

Estado vai sediar Brasileiro 
de Kart pela primeira vez

novo autódroMo

Maria Sharapova preparou 
uma entrevista coletiva e os fãs 
do tênis aguardavam o anúncio 
da aposentadoria. Porém, a rus-
sa confirmou que caiu no teste 
antidoping para a substância 
meldonium e não sabe quanto 
tempo ficará afastada das qua-
dras. ‘Eu recebi a carta da ITF 
(Federação Internacional de Tê-

nis) e descobri que caí no exa-
me antidoping’, afirmou.

Sharapova confirmou que 
utiliza o remédio desde 2006 
e foi dado pelo médico da fa-
mília. Bastante abatida, a russa 
assumiu o erro e pediu uma 
chance de voltar a jogar, já que 
ela não gostaria de terminar 
sua carreira dessa forma. 

Sharapova é flagrada 
no teste antidoping

tÊniS

A derrota de Conor Mc-
Gregor para Nate Diaz no UFC 
196 parece ter inflamado ain-
da mais o desejo de José Aldo 
e seu time por uma revanche 
contra o irlandês campeão pe-
so-pena (66 kg) do Ultimate. 
Após o próprio lutador pedir 
por um segundo duelo contra 
seu algoz, foi a vez do seu trei-
nador ir até as redes sociais 
para fazer coro ao pedido.

Dedé Pederneiras fez 
uma série de publicações em 
sua conta no Twitter pedindo 
por uma revanche ao pupilo e 
explicando o motivo pelo qual 
essa luta seria a atitude mais 
sensata proveniente da organi-
zação do torneio.

“Independente do que foi 
dito de um lado ou de outro, 
o Aldo merece a revanche. Se 

a desculpa é porque o Aldo se 
machuca muito, e o Weidman? 
Se o Aldo cancelou 5 defesas, 
Weidman cancelou 3 defesas 
em 2 anos como campeão e 
terá revanche, vocês sabem por 
quê? Aldo merece a revanche, 
desabafou o treinador.

Dedé ainda tentou expli-
car o fato de Aldo ter negado 
encarar McGregor após a lesão 
de Rafael dos Anjos ter sido 
confirmada, poucos dias antes 
do UFC 196. Isso porque de-
pois da derrota para o irlandês 
em dezembro, o manauara fez 
um texto onde dizia que faria a 
revanche “a qualquer momen-
to”, mas não aceitou enfrentar 
seu algoz em tão curto espaço 
de tempo. 

Com isso, o Ultimate aca-
bou escolhendo Diaz. “Alguém 

consegue ler nessa declaração 
do Aldo onde ele diz em qual-
quer peso, foi oferecido no 
155 libras (70 kg)! Revanche 
já! Espero que o Conor não 
resolva tirar umas férias e dei-
xar de lutar no UFC 200 para 
forçar uma luta de título inte-
rino entre Aldo X Frankie [Ed-
gar]. O UFC 200 tem que ser a 
noite das revanches. Teremos 
o melhor evento de todos os 
tempos. Todo mundo quer 
uma revanche. E você, quer 
ver qual?”, finalizou o técnico 
do ex-campeão.

Na coletiva de imprensa 
após o UFC 196, McGregor já 
ficou sabendo do desafio do 
brasileiro e o ironizou dizendo 
que “comemorar a derrota de 
outra pessoa não é uma atitude 
de um campeão”.

Treinador de José Aldo pede 
revanche contra McGregor

uFc

Arthur Santos
ganha quatro
medalhas de
ouro em PE

O nadador paraibano 
Arthur Santos Pereira, classe 
S10, conquistou quatro me-
dalhas de ouro (50m/livre, 
100m/livre, 200m/livre e 
100m/peito), na Etapa Nor-
te/Nordeste do Circuito Cai-
xa Loterias,  que aconteceu 
no último final de semana, 
no Centro Esportivo Santos 
Dumont, em Boa Viagem, em 
Recife-PE. O atleta da Fun-
dação Centro Integrado de 
Apoio ao Portador de Defici-
ência (Funad), órgão do Go-
verno do Estado, obteve pela 
primeira vez, índices para 
participar das fases nacio-
nais das etapas do Circuito 
Caixa Loterias.

Das provas que dispu-
tou os 50m livre foi o grande 
destaque para a nova reve-
lação do esporte paraibano. 
Segundo ele, a boa largada 
nas provas que disputou fez 
a diferença no desafio rea-
lizado em solo pernambu-
cano. “Fiquei emocionado e 
surpreso com a minha per-
formance nos 50m, quando 
deixei os adversários para 
trás. Tudo é fruto do traba-
lho que venho realizando 
nos últimos meses, com se-
riedade, abnegação de quem 
deseja buscar novos índices”, 
vibrou.   Sobre as próximas 
disputas, Arthur, falou que 
vai focar nas etapas do Norte 
e Nordeste das Loterias para 
obter novos índices. “Diante 
dos resultados estou motiva-
do para as próximas provas, 
afinal, quero manter o astral. 
Quero agradecer o apoio dos 
familiares e amigos que vêm 
incentivando a cada desafio”, 
avaliou Arthur.

Foto: Divulgação

O time masculino do Handebol Clube da Paraíba (HCP) conquistou o título da competição internacional de forma invicta

equipe do Hcp venceu 
a seleção do uruguai 
na final por 8 a 6



Radicada em Salvador, mas com 
composições paraibanas. A 
cantora Flávia Wenceslau é uma 
das atrações do projeto Music 
From Paraíba na edição deste 
mês de março. O show, que está 
incluso na programação do Mês 
da Mulher, acontece hoje, às 20h 

na Sala José Siqueira do Espaço Cultural. Além 
da apresentação, o evento terá a participação 
especial da orquestra do Programa de inclu-
são da Música e Artes (Prima) e o lançamento 
do livro “Catação: olhar juvenil sobre os cata-
dores e catadoras”, às 19h. A entrada é franca. 

Logo após sua apresentação na capital, 
a artista vai a Campina Grande para mais 
um show amanhã, às 20h30, no palco da 
unidade cultural 1, no Cine-Teatro São José, 
em Campina Grande. A entrada também é 
gratuita. 

Com 50 musicistas mulheres sobindo 
ao palco ao lado da cantora, o público pode 
esperar da performance um grande show 
que envolve um repertório vasto com músi-
cas de grandes nomes como, Salut D’amour 
de Edward Elgar, Pelléas et Mélisandre - iii 
mov. Sicilienne de Gabriel Fauré, Carinhosa 
(pexinguinha, com letra alterada pelas alunas 
do Prima), e claro,  canções de Flávia Wences-
lau, como “Se eu poder voar”, “Te desejo vida” 
e “Todo céu de estrelas”. 

Para Alex Klein, diretor do Prima, o con-
certo vai muito além da apresentação artís-
tica. “Peço a todos vocês, especialmente aos 
rapazes, que sejam ativos na defesa de uma 
sociedade mais igual. Que tomem uma atitude 
e usem a oportunidade da OMPB para apoiar 
esta e todas as manifestações que venham a 

promover a igualdade de oportunidades a to-
dos, independente de seu gênero, orientação 
sexual e religião”, comentou.  

Em suas músicas, Flávia Wenceslau 
procura expressar-se por meio de seu canto e 
as tradições nordestinas. Portanto, a cantora 
demonstra por meio de sua performance a 
ligação de sentimentos entre o amor e a espe-
rança que a música pode levar às pessoas.

Fazendo parte do seleto grupo de compo-
sitoras e intérpretes, Flávia interpreta ainda 
uma das grandes vozes brasileiras, Maria 
Bethânia. Uma curiosidade é que a canção 
“Silêncio” é uma das composições já interpre-
tada por Maria Bethânia em seus shows. 

Composta em 2014, a música foi bastante 
elogiada por Bethânia e apresentada a ela 
por Chico César, que já conhecia o trabalho 
de Flávia, artista com três discos autorais gra-
vados e shows realizados por todo o Brasil. O 
interesse foi imediato e logo a composição foi 
incorporada ao repertório do show.

Com os seguintes versos, “Silêncio. Hoje 
eu preciso tanto ver o céu. Já não é mais 
urgente assim falar, meu coração precisa 
repousar”, dão o tom da poesia pungente de 
Flávia Wenceslau e abrem as portas para 
descortinar a obra da intérprete e compo-
sitora, que desde os 13 anos faz da voz seu 
instrumento de vida.

Admiradora de Maria Bethânia, em 
quem sempre buscou referências, Flávia, 
diz que aprendeu a cantar ainda criança na 
igreja onde o pai era pastor, atuou em bandas 
na adolescência, participou de festivais no 
interior da Paraíba e tocou na noite, princi-
palmente em barzinhos. Após alguns anos 
de estrada, optou por investir na carreira 
autoral, lançando as sementes dos frutos que 
hoje começa a colher.

Já no lançamento do livro chamado de 
“Catação: olhar juvenil sobre os catadores 

e catadoras”, que acontece em outro local 
do show, no hall de entrada do Teatro Paulo 
Pontes, o público interessado poderá ver o 
relato do cotidiano de catadores por meio 
de fotografias. Contendo ainda no livro, 
estão registros de momentos inesperados 
da realidade vivenciada na luta pela sobrevi-
vência. As imagens foram captadas em vários 
municípios da Paraíba, como Uiraúna, Patos, 
itabaiana, Pedras de Fogo, Campina Grande, 
Cajazeiras e Bananeiras, entre outros. 

Dois segmentos norteiam esse registro: 
contribuir para efetivar a política nacional de 
resíduos sólidos e conscientizar e sensibili-
zar a população, produzindo, com isso, uma 
mudança cultural. O livro teve a participação 
especial de cinco membros do Projeto Capa-
citação de Jovens em Fotografia, do Serviço 
Pastoral dos Migrantes do Nordeste.

Para uma das colaboradoras do livro Íris 
Silva, a sua experiência foi considerada como 
única, cheia de desafios e rica em aprendiza-
do. Ela descreve o quanto sua visão mudou 
em relação à vida difícil dos catadores. “Uma 
coisa que nunca esqueço é que no trajeto que 
fizemos ouvi um deles falar: o meu sonho é 
assinar a carteira. Fiquei parada sem pala-
vras. ir para o lixão foi uma transformação 
dentro de mim. Em cada click vinha uma 
reflexão, de como nós, seres humanos, ainda 
não valorizamos essas pessoas, não consi-
deramos que são agentes transformadores e 
que eles como catadores e nós como jovens 
queremos mudanças e a mudança que eles 
procuram é que a visão sobre eles seja trans-
formada”.

Por outro lado, a assistente social e orga-
nizadora do livro, Luciene Martins, considera 
que apesar das marcas deixadas pela história 
de negação de direitos e dos desafios que ain-
da se apresentam no atual contexto brasileiro, 
esse produto veio com uma dimensão de 

contribuir com a política de resíduos sólidos 
e uma nova visão de cultura de separação de 
gestão adequada de resíduos. “A criação desse 
livro veio para agregar parceiros importantes 
e estratégicos. Trabalhar com os jovens foi 
fundamental, sobretudo porque a ideia veio 
para valorizar a ação deles no processo de 
produção desse livro. Foi um trabalho edu-
cativo, no qual eles vivenciam uma realidade 
pouco conhecida”.

Conheça mais sobre o Music From Pa-
raíba - É um projeto de divulgação da música 
dos artistas paraibanos no Brasil e no exte-
rior. Na sua segunda edição, o projeto traz 71 
músicas de artistas paraibanos ou radicados 
no Estado. As faixas estão distribuídas em 
quatro CDs organizados em um box que 
lembra o formato capa de LP de vinil com arte 
assinada pelo designer Silvio Sá.

Na coletânea, há representantes de diver-
sos gêneros como rock, forró, samba, música 
eletrônica, jazz, música instrumental, funk, 
blues, reggae, brega, entre outros. Ao longo 
do ano, é realizada uma temporada de shows 
com artistas contemplados na coletânea. 
Em João Pessoa, os shows são realizados no 
último domingo do mês, no Teatro de Arena. 
O projeto é uma realização do Governo do 
Estado por meio da Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc) e conta com apoio da 
empresa Cerâmica Elizabeth.

Lucas Silva
Especial para A União

Projeto musical e lançamento de livro celebrando Dia da Mulher acontecem hoje

LKD

Sesc Paraíba inscreve 
propostas para seleção 
de mostras em 2016
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Cantora argentina 
Evangelina Etchebest faz 
show hoje em João Pessoa 
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Bangüê comemora o mês 
da Mulher com uma
programação especial   

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 8 de março de 2016

A cantora Flávia 
Wenceslau é a 

convidada do Music 
From Paraíba e, nesta 
noite, se apresentará 

com a participação 
especial da orquestra 

do Prima  

Tributo feminino

n Music From Paraíba – Mês da Mulher

n Atração: Flávia Wenceslau

n Data: hoje

n Hora: 20h

n Local: Sala José Siqueira do Espaço Cultural

Entrada Franca

Serviço



Vivências 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 8 de março de 2016

No dia 8 de março de 1975, a Organização das Nações Uni-
das (ONU), oficializou a data como o Dia Intrernacional da Mu-
lher. A história antiga do Brasil registra a posição do sexo femini-
no como dependente do sexo masculino. Durante séculos quando 
solteiras elas dependiam do pátrio poder e casadas passavam 
à submissão do homem.  Nenhum direito, sobre sua pessoa lhe 
era concedido, por mais modesto em sua essência. Nem em suas 
próprias vestes tinham opinião, sendo-lhes defeso frequentar 
lojas e os produtos que desejavam adquirir vinham à residência 
patriarcal ou marital para a seleção do paiou do esposo.  Nem 
no seu coração elas mandavam.  Os 
casamentos eram “arranjados” pelos 
patriarcas, sem nenhuma interferên-
cia dos nubentes. E nessa condição 
permaneceram por muitos anos.   

O preconceito é um marco na vida 
da humanidade, mais dirigido à fêmea, 
a quem tudo era probido, e na mesma 
proporção era permitido ao homem.  
A filha ou esposa que pretendesse 
trabalhar fora do ciclo doméstico era 
uma postura desrespeitosa ao pai e ao 
consorte, atitude que os diminuia peran-
te uma sociedade travada na intolerância, 
uma  atitude  irracional. 

Predominou até o começo do sé-
culo XX, nos países do Ocidente, antes 
da primeira guerra mundial, o con-
ceito de que o lugar da mulher era 
em casa, cuidando da família, porém 
elevada a uma categoria fictícia que 
jamais alcançaria. Coroadas como 
rainha do lar, no entanto, a magnifi-
cência só era exercida no comando do 
fogão e do tanque.

Poucas ocuparam cargos em Re-
partição Pública. Mas, quando viúvas, sem 
arrimo, era-lhes permitido ser professora em 
escola públidca ou privada. A carência financeira 
justificava-sepela ausência dos mantenedores o espo-
so ou o pai. Mas quando se impunha o exercícioda cátedra, a 
consorte só assumia  o cargo depois da autorização do marido. A 
solteira dependia do expresso consentimento do pai, padrinho, 
enfim de quem fosse responsável por ela.

Muito antes da consolidação das medidas modernistas, 
algumas brasileiras infrigiam normas consideradas estravagan-
tes, pelas famílias monarcas, que aceitavam o preconceito como 
guardião da própria moral. 

Na atuação artistica, no Rio de Janeiro, Carmem Miranda, o 
mito da música brasileira, enchia as casas noturnas com a graça 
de sua dança e fantasia.  Os puritanos não aplaudiam suas exibi-
ções, mas os cassinos estavam cheios todas as noites!...

 A paulistana Patrícia Rehder Galvão, mais conhecida como 
Pagu, foi  a cidadã que mexeu com a política brasileira. Suas ideias 
marxistas a isolaram da sociedade contemporânea, conservado-
ra.  Teve uma vida sem regras, contrariando hábitos consagrados. 

Envolveu-se num escândalo amoroso, em 1922, no decorrer da 
Semana de Arte Moderna, com Oswald de Andrade, esposo de 
Tarsila do Amaral.  

      Inconformadas com a submissão, cada vez mais ostensiva 
e castradora da eficiência, as russas, de todas as categorias, antes 
da  Revolução de 1917 ou Revolução Vermelha, que eliminou sua  
autocracia e criou o Estado Soviético, elas não pararam no seu 
ideal de vida própria. Foram ao confronto por melhores condi-
ções.  A expressão pública e coletiva de sua rebeldia estimulou 
outras Nações.   A Dinamarca assimilou o programa de sua con-

genere, e deu-se à luta pelo respeito ao direito de exercer 
um ofício assalariado e segurança previdenciária na 

idade provecta.  
Reproduzindo o axioma bíblico,que corria 

nos primeiros tempos do cristianismo quando  
“sangue de mártires, sementeira de cristãos”, a 
quimera da independência para as mulheres 
impedidas de mostrar eficiência  e  força,  se ex-
pandiu como fogo de monturo. Já em 1910, as 
operárias europeias começaram a se organizar 
em sindicatos, cuja eficácia e orientação extra-

polou fronteiras e o movimento virou mundial. 
No Ocidente o trabalho externo e como 

consequência a sonhada autonomia funcional 
e financeira para a mulher, fora exigida desde 

o início do século XX.   No Brasil a ascensão 
da Aliança Liberal, com a vitória da Revolu-

ção de 1930, foi  a divisória entre 
o regime velho, e o novo, que se 

desejava implantar no País.
A prerrogativa feminina de 

votar e ser votada constou da Cons-
tituinte 1934, promulgada na vigência 

do governo provisório de Getúlio Vargas. 
Como lei fundamental e suprema inseriu 

em suas disposições, normas e obrigações 
dirigidas às cidadãs, no que foi copiada pelas 

Cartas estaduais. 
Em sua vigência ofereceu ensejo a Carlota Pereira 

de Queiroz de romper a conveniência retrograda e candida-
tar-se à Câmara Federal em 1935, onde desempenhou um papel 
modernista em defesa dos direitos de sua classe. Aliás em 1928 
houve uma prematura exceção com a posse de Alzira Soriano de 
Souza, como prefeita de Mossoró.

Deixo a introdução didática sobre os antecedentes da Lei 
Magna de 1934, para render minhas homenagens às pioneiras 
na luta por um espaço para a mulher, que no passado fora uma 
marionete, nas mãos de seu ascendente, sem direito a opinião e 
sem vontade própria.

A partir dos anos sessenta as transformações atenderem 
a todos os seguimentos sociais. O choque para os mais velhos 
foi desconcertante. Todo o seguimento social sofreu modifica-
ções que  foram tão radicais que nem a Santa Madre Igreja se 
eximiu delas. Mulheres foram admitidas como auxiliares nos 
sacramentos, contudo, continua sendo-lhes negada a ordena-
ção como presbíteros. 

Quando o cidadão desobedecia 
pela segunda veza ordem da autorida-
de para comparecer ao fórum ou à de-
legacia, o judiciário expedia a ordem 
para o comparecimento coercitivo, a 
ser cumprida pela polícia.  Chamava-
se a esse remédio extremo “debaixo 
de vara”, para que a autoridade não 
ficasse desmoralizada. O cidadão 
ia porque ia: se fosse necessário, ia 
manietado por algemas, 
feito uçás ou goiamuns, 
os bravios caranguejos 
do mangue, atados uns 
aos outros em “corda” 
e apregoados na peça 
imortal de Gordurinha, 
o “Vendedor de caran-
guejos”. 

Foi assim que a Po-
lícia Federal foi buscar 
o vendedor de caran-
guejos Lula da Silva na 
sua residência, de todos 
conhecida, cumprindo 
ordem do juiz Sérgio 
Moro, como parte da Operação Lava 
Jato. O inusitado do episódio deveu-
se ao fato que o vendedor de caran-
guejos não desobedecera a nenhuma 
autoridade, e não podia ser, pois 
não fora notificado nem intimado 
a comparecer à delegacia, no dia e 
hora aprazados. Não foi porque não 
foi chamado, e adivinhar é proibido; 
assim, não poderia ter desobedecido 
à zelosa autoridade.

A notificação é instrumento 
indispensável à defesa do cidadão, 
para que ele saiba de que está sendo 
acusado. Faz parte do “devido proces-

Debaixo de vara

O abençoar do Dia da Mulher
Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

Artigo

Artigo Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Está inserido na principiologia que orienta o ordena-
mento jurídico brasileiro que “ninguém pode fazer justiça 
com as próprias mãos”. Há muitos séculos, também, foi 
abolida a Lei do Talião, que preconizava “olho por olho, 
dente por dente”. E muitas pessoas, ao serem protagonis-
tas de um acidente de trânsito, querem ressuscitar esses 
princípios de vingança privada.

Quando a conduta de uma pessoa é direcionada ao 
fim ilícito de causar dano à outra, por meio de violência 
física, e sendo caracterizado o dano moral, o magistra-
do deve reconhecer o caráter punitivo e pedagógico ao 
fixar o valor da reparação, sem se esquecer da vedação 
ao enriquecimento sem causa da vítima. Com esse 
entendimento, a 4ª Turma do STJ reformou decisão 
para aumentar de R$ 13 mil para R$ 100 mil o valor da 
reparação por danos morais a ser paga por Roberto e 
João Cardoso, que espancaram o jovem Mauritônio, o 
qual involuntariamente havia provocado acidente de 
trânsito. O caso ocorreu em Minas Gerais.

À época, o condutor de outro veículo, bateu na 
traseira de um jipe Cherokee. Segundo o processo, após 
provocar o acidente, ele foi violentamente agredido pelo 
condutor e pelo passageiro do outro veículo envolvido. 
Eles o retiraram do seu carro à força e o espancaram com 
chutes e socos em várias partes do corpo. Enquanto um 
segurava, o outro batia. Consta no processo que, como 
consequência do espancamento, a vítima ficou com várias 
lesões, principalmente na face – nariz quebrado em três 
lugares, visíveis cortes nas sobrancelhas e na base esquer-
da do nariz e grandes hematomas nos olhos. Além disso, a 
agressão trouxe sequelas emocionais e psíquicas. 

Indenização justa
O Tribunal de Minas Gerais reformou parcialmente 

a sentença fixando o valor da indenização em R$ 13 mil, 
para os dois réus, com correção monetária e juros mora-
tórios.  A vítima recorreu ao STJ pretendendo restabelecer 
o valor da indenização fixado na primeira instância (500 
salários mínimos). O ministro relator do recurso especial 
explicou que, para fixar adequadamente o valor da repa-
ração por danos morais, nos casos em que a atitude do 
agente é direcionada ao fim ilícito de causar dano à vítima, 
o magistrado deve considerar o bem jurídico lesado e as 
condições econômico-financeiras – tanto do ofensor, como 
do ofendido. Deve considerar também o grau de reprova-
ção da conduta do agente e a gravidade do ato ilícito. 

Para ele, a atitude dos agressores não se justifica 
pela simples culpa do causador do acidente de trânsito. O 
ministro lembrou que “todos são suscetíveis de provocar 
acidentes” e disse que “isso torna ainda mais reprovável o 
comportamento agressivo e perigoso dos réus, que usaram 
força física desproporcional e excessiva para se vingar da 
ofensa patrimonial que sofreram”. Considerando o com-
portamento doloso altamente reprovável dos ofensores, 
deve o valor do dano moral ser arbitrado, em atendimen-
to ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório da 
reparação, no montante de R$ 50 mil, para cada um dos 
réus, com a devida incidência de juros moratórios (desde o 
evento danoso) e correção monetária desde o julgamento 
no STJ”, concluiu o relator. 

Condenação curiosa
O juiz Marcel Ciconetti, do Condado de Lake, Estado 

de Ohio (EUA), condenou no mês passado uma jovem de 
23 anos a andar, a pé, durante 30 milhas (cerca de 50 km). 
A pena decorreu da atitude da jovem que embarcou num 
táxi e pediu ao motorista que a levasse a uma cidade próxi-
ma. Ao descer no destino, a passageira – para não pagar os 
US$ 100 dólares combinados - simplesmente disse não ter 
dinheiro. Saltou do carro e ingressou num centro comer-
cial. Presa pouco depois, ela recebeu a pena de um mês 
de prisão, que poderia ser convertida em fazer o mesmo 
trajeto a pé, usando tornozeleira eletrônica, com ordem de 
apresentar-se no fórum vizinho.

Ela aceitou a transação penal, cumpriu a obrigação 
em três etapas e foi liberada. Mas tem ainda duas obriga-
ções a cumprir: em até 30 dias pagar o que ficou devendo 
ao taxista. E prestar três dias de serviços comunitários.

Agressão x acidente
de trânsito

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.br

so legal”, e é a partir daí que pode surgir o 
contraditório. Mas ao vendedor de caran-
guejos Lula da Silva foi negada a acusação 
do crime que ele poderia ter cometido. 
Simplesmente foi rebocado para o que 
deveria ser o distrito. No meio do caminho 
mudaram de ideia e levaram o homem 
para o aeroporto. O que iriam fazer com da 
Silva no aeroporto? Um voo argentino? 

Durante a ditadura platina arremes-
saram muitos cidadãos de 
aviões sobre o Rio da Prata. As 
forças da repressão enfiavam 
o preso dentro de um saco, 
costuravam a boca (do saco) 
e arremessavam a vítima para 
dentro da noite profunda, no 
rio gelado. Fizeram muito isso. 
O Brasil quis copiar o proce-
dimento, mas esse projeto 
macabro foi abortado. Aqui, as 
execuções eram menos sofisti-
cadas e mais sumárias. Lula da 
Silva teve para ser executado 
e sepultado no Cemitério de 
Perus, em São Paulo. Esca-

pou fedendo; ainda fede um pouquinho a 
defunto. Haja vista a condução coercitiva, 
debaixo de vara, a que foi submetido sema-
na passada.

Na ditadura militar brasileira, dispen-
sava-se a ordem judicial para se rebocar 
o cidadão ao quartel debaixo de vara. Os 
homens simplesmente iam buscar a vítima 
na sua casa e o cara desaparecia. Ou então 
se intimava o fulano a comparecer ao DOI-
CODI, como fizeram a Vladmir Herzog. Lá 
ele seria pendurado numa forca improvi-
sada, depois de torturado até à morte. En-
forcavam o cadáver e diziam que o defunto 
se suicidara depois de morto.

Essas e outras fazem lem-
brar o pronunciamento do sena-
dor Leite Chaves, que sugeriu, 
da tribuna do Senado, que fosse 
criada uma gestapo no Brasil, 
para que se poupassem às Forças 
Armadas o papel repressivo da 
ditadura. Os milicos se dana-
ram, e ameaçaram de fechar o 
Congresso caso Leite Chaves – o 
senador paraibano pelo Paraná 
– não se retratasse. Chaves teve 
de fazer isso, disse que foi mal 
entendido; se não, haveria um ca-
minhão de cassações e o Congres-
so seria fechado hermeticamente.

Agora, estão dizendo que 
o Brasil se encontra sob golpe, 
debaixo de vara; que o golpe 
moderno é aplicado assim, pelo 
Judiciário mais a Polícia Fede-
ral. No fundo, no fundo, o golpe 
modernoso ainda é tramado pelo 
Departamento de Estado, sob a 
tutela da CIA de Obama. 

Não estou questionando 
o motivo que levou à prisão e 
condução do cidadão Lula dos 
Caranguejos, mas a maneira como 
ele foi rebocado de dentro de casa 
até o aeroporto – sem notificação 
ou intimação às quais obedecesse 
ou desobedecesse. No Estado de 
Direito a notificação é um direito 
da cidadania, para que o apanha-
dor de caranguejos saiba porque 
está sendo preso e conduzido para 
o aeroporto, debaixo de vara.

(Coluna publicada terça, quin-
ta e sábado)
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que ele saiba de 
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Tônio

Em cartaz

Exposição

Sesc inscreve para selecionar propostas de 
mostras para 2016 na área de artes visuais 

Serviço

O Serviço Social do Comér-
cio na Paraíba está iniciando as 
inscrições - gratuitas - para o 
ExpoSesc 2016. Os interessados 
em se habilitar têm prazo até 
o final deste mês, dia 31, para 
garantir sua participação na se-
leção, cujo resultado será divul-
gado no próximo dia 5 de abril. 
Mais informações a respeito do 
evento podem ser obtidas por 
meio de contato pelo número 
de telefone (83) 3208-3194 do 
setor de Artes Visuais da própria  
instituição, localizada na unida-
de Centro em João Pessoa, como 
também na de Campina Grande, 
no período das 13h às 17h. 

O formulário de inscrição - 
que, a propósito, está disponível 
no edital - deverá ser assinado e 
preenchido com dados pessoais 
do artista e da obra. No caso de 
grupos, um único representante 
deverá assinar a ficha de inscri-
ção e representar o grupo, caso 
venha a ser selecionado, mas 
sendo necessário, ainda, que os 
nomes dos demais integrantes 
constem em anexo com os res-
pectivos currículos. 

Poderão inscrever-se artistas 
ou curadores paraibanos apenas 
na cidade de origem onde o Sesc 
contempla o referido projeto, ou 
seja, em João Pessoa e Campina 

Grande; que tenham produção 
nas formas de manifestações 
bidimensionais (desenho, pin-
tura, gravura, fotografia), tridi-
mensionais (escultura, objeto e 
instalação) e mídias contemporâ-
neas. Os projetos inscritos de-
verão estar aptos para execução 
em qualquer período do ano, de 
maio a dezembro de 2016.

As propostas que serão se-
lecionadas integrarão as expo-
sições das unidades do Serviço 
Social do Comércio Centro João 
Pessoa, Gravatá, Galeria do Cen-
tro de Turismo e Lazer no Cabo 
Branco e, ainda, na do Sesc Cen-
tro em Campina Grande.

 

Funesc inscreve para
instrutores de teatro

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba está com inscrições abertas 
para interessados em ministrar aulas no curso de Teatro da própria ins-
tituição. Podem se candidatar alunos do curso de Teatro da Universidade 
Federal da Paraíba e profissionais da área. São oferecidas três vagas e 
os interessados devem procurar a Coordenação de Teatro da Funesc, no 
Espaço Cultural, em João Pessoa, e apresentar uma proposta de aula 
dentro dos interesses do curso. Para os instrutores, a Fundação oferece 
uma bolsa mensal no valor de R$ 400 e uma declaração comprovando 
a participação como ministrante. A duração do curso é de oito meses e 
será concluído com uma montagem no Teatro Paulo Pontes, em novembro. 
As aulas começarão na próxima segunda, dia 14, sendo inicialmente às 
segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h.

Oficina

Contra a mutilação

Expresso minha solidariedade e admiração neste 
8 de março às mulheres que conseguiram mobilizar a 
Organização das Nações Unidas (ONU) contra a mu-
tilação genital. Esse horror acontece na África e no 
Oriente. Viaja embutido nos fluxos migratórios e chega 
a qualquer canto.

É uma tradição de origem religiosa, mas nem sempre, 
altamente agressiva, degradante, que afronta o direito das 
mulheres à integridade física, principalmente o das crian-
ças, e é até capaz de matar, o que ocorre com frequência.

Atualmente, o número das mulheres atingidas por 
essa prática no mundo chega a 200 milhões.  Há menos 
de um mês, o Unicef, fundo da ONU para infância, divul-
gou relatório informando que, entre as mutiladas, 44 
milhões são meninas de 14 anos. Há ainda mais jovens, 
a partir dos cinco anos.  A prática é disseminada em 
mais de 30 países.

Nesse final de semana, a imprensa mundial divulgou 
reportagens que incluem a Indonésia, país em que mais 
de 50% das mulheres são cortadas, entre as nações em 
que o risco e a dor são considerados normais e supor-
táveis. No The New York Times, há entrevista com duas 
senhoras em que elas defendem a tradição naquele país.

Acontece, segundo depoimentos das próprias atin-
gidas, e de autoridades médicas de países como Egito e 
Quênia, que a extração do clitóris é quase sempre feita em 
condições as mais brutais possíveis, com objetos ritua-
lísticos que impõem dores traumáticas, e resultam na 
maioria das vezes na dilaceração total da região genital. 
As sequelas (dores crônicas, infecções urinárias, hemor-
ragias, dor durante o ato sexual, esterilidade) perduram. 
Coisa para a vida inteira.

Dependendo do país, há casos em que não só acon-
tece a extração do clitóris, mas também a retirada dos 
grandes lábios da vagina bem como a infibulação, que é o 
fechamento quase total do orifício genital. 

A prática da circuncisão masculina também é dolo-
rosa, mas sequer chega perto dos padecimentos impos-
tos às meninas.  Quem conhece a história da modelo e 
ativista WarisDirie, da Somália,contada em livro e em 
filme, é capaz de ter uma ideia aproximada do trauma 
resultante da intervenção. 

No caso dos meninos, é retirada uma pele que re-
cobre a glande, o prepúcio, do pênis, o que não interfe-
re na transmissão de sensações essenciais pelas quais a 
região é responsável. 

No caso feminino, não há apenas retirada do capuz 
do clitóris(equivalente ao prepúcio peniano). Mas todo o 
órgão é arrancado, o que inclui o corpo clitoridiano com 
suas estruturas cavernosas, a crura (as raízes) e a cabeça, 
(o ápice bulboso). Esta é guarnecida pelo capuz e é alta-
mente sensível, com quase 10 mil ligações nervosas.

Acredito que as manifestações pelo fim dessa 
tradição não representam um ataque à autonomia cul-
tural dos países, principalmente porque entre os mais 
ferrenhos opositores se encontram representantes dos 
povos que a praticam.

Tem a ver bem mais com uma demanda por di-
reitos humanos no contexto do direito internacional 
vinculado aos avanços e conquistas dos movimentos 
sociais que surgiram a partir da dinamização do con-
ceito de feminismo.

A origem da pratica está relacionada à histórica 
interdição machista do prazer sexual feminino. É mas-
carada pela absurda prevenção ao adultério na maioria 
dos países, e também vinculada a preceitos religiosos que 
identificam impurezas nas mulheres, marcações físicas 
naturais a exemplo da menstruação. 

Fato positivo é que em muitos países já é ilegal mu-
tilar as meninas e as mulheres que não permitam. Mas 
a mutilação continua. Uma prática contra a qual preci-
samos nos manifestar. Não só hoje, Dia Internacional da 
Mulher. Mas sempre.

Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com

Mulher em destaque

Esculturas e 
pinturas estão 

entre as obras que 
serão aceitas  

Foto: Divulgação
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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. CinEspaço: 14h , 19h (DUB) e 16h30, 21h30 
(LEG). Manaíra3: 12h50, 15h40, 18h45 e 21h30 (LEG). 
Manaíra7/3D: 12h15, 15h, 18h e 21h (LEG).Manaíra9/3D: 
13h, 19h (DUB) e 16h05, 22h05 (DUB). Mangabeira1/3D: 
13h30, 16h30, 19h25 e 22h15 (DUB).Mangabeira5/
3D:15h25 (DUB) e 20h45 (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). Manaíra10: 16h35 e 21h45 (LEG).

AMOR EM SAMPA (BRA 2015). Gênero: Romance. Duração: 112 
mim. Classificação: 12 anos. Direção: Carlos Alberto Riccelli 
e Kim Riccelli. Com Bruna Lombardi e  Eduardo Moscovis. 
Sinopse: Cinco histórias de amor entrelaçadas em uma rede 
amorosa na cidade de São Paulo, percorrendo pela intimidade 
das relações, por corações ansiosos por um novo amor e 
desejos conectados na busca da concretização de todos os 

sonhos. CinEspaço1: 14h20, 16h40 e 19h10. Mangabeira2: 
16h15 e 22h. 

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. Manaira8: 14h45, 19h45 (DUB) e 17h15, 22h15 
(LEG). Tambiá1: 14h25, 16h25, 18h25 e 20h25 (DUB). 

DEADPOOL (EUA 2016). Gênero:Ação. Duração:107 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Tim Miller. Com Ryan Rey-
nolds, 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 terminal, porém encon-
tra 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. CinEspaço4: 14h30 (DUB) e 
16h50, 19h (LEG). Manaíra2: 13h10, 15h45, 18h15, e 20h40 
(LEG). Manaíra5:18h30 e 21h15 (DUB) e 17h, 22h05 (LEG). 
Manaíra6: 14h30, 17h, 19h30 e 21h10 (LEG). Manaíra10: 
19h20 (LEG). Mangabeira4: 12h45, 15h05, 17h30 (DUB) 
e 20h (LEG). Mangabeira5: 13h e 18h15. (DUB). Tambiá6: 
14h20, 16h30, 18h40 e 20h50 (DUB). 

UM SUBURBANO SOTURDO (BRA 2016). Gênero: Comédia. 
Duração: 110 min. Clássificação: 14 anos. Direção: 
Roberto Santucci. Com Rodrigo Sant’anna, CArol Castro 
e Stepan Nercessian. Sinopse: O longa fala de Denílson, 
um simples camelô do subúrbio, mas sua vida muda 

quando seu até então desconhecido pai biológico morre, 
deixando para ele toda o seu legado milionário. Junto 
com a fortuna, porém, Denílson herda também a família 
insatisfeita e endividada do falecido, que fará de tudo 
para colocar as mãos nessa herança. Manaíra1: 16h45. 
Tambiá4: 14h10, e 18h30.

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. CinEspaço4: 21h10 (LEG). Manaíra11: 14h15, 
17h30 e 20h45 (LEG). Mangabeira2: 18h45 (DUB). Tambiá2: 
17h30 e 20h30 (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. 
CinEspaço2: 14h, 16h30, 19h e 21h30. Manaíra3: 13h15, 16h 
e 18h45. Manaíra4:13h45, 16h30, 19h15 e 22h. Manaíra5: 
12h45 e 15h30 Mangabeira3: 14h25, 17h05, 19h45 e 
22h30. Tambiá4:  16h20 e 20h40. 



Diversidade

Tem início hoje, mas segue até o dia 24, a programação 
especial para o mês das mulheres do Cine Bangüê na 
capital. A atração que abre a programação é o lançamento 
do documentário “Invólucro” da diretora pernambucana 
Carolina Oliveira. Já no dia 24, a sessão fica por conta do 
filme “Para minha amada morta” voltado para convidados. 
Entre os nomes confirmados para comparecer ao evento 
estão o diretor Aly Muritiba e a da atriz Mayana Neiva. 

Além dos filmes, acontece paralelamente a oficina de formatação de 
projetos da 2ª edição do Prodav TVs Pública com o tema Animação. A 
aula será ministrada pelo oficineiro Maurício Martins Nunes. A ativida-
de acontece durante os dias 11 no período da noite, das 19h às 22h, no 
Auditório 5, rampa 1. E no período da manhã, tarde e noite a partir do 
dia 12 seguindo até o dia 13, das 9h às 18h. 

Ainda dando continuidade a programação paralela, no dia 18 das 
19h às 22h tem a oficina de formatação de projetos da 2ª edição do 
Prodav TVs Pública com a temática Ficção, sendo realizada pela oficinei-
ra Diana Almeida, também no Auditório 5, rampa 1. A oficina percorre 
ainda durante os dias 19 e 20 no período da manhã, tarde e noite das 9h 
às 18h. 

“Invólucro”, que foi feito em 2015 e será lançado na abertura do 
evento, tem como elenco Astrid Zamora, Isabella Tucci, Dudha Moreira 
e conta a história de duas paraibanas, a despachada Dudha, e a mode-
lo Isabella Tucci, se somam à dermatologista niteroiense (nascida em 
Olinda) Astrid para compor instigante retrato da relação da mulher com 
seu corpo. 

Dudha já entrou nos anos, mas segue firme em seu propósito de 
cultivar o corpo esguio, curtir a praia, caminhadas e, principalmente, 
namorados bem mais jovens que ela. Sem complexos ou culpas. Para ela, 
fazer sexo é uma experiência “inenarrável”. Astrid também já entrou nos 
anos e foge do lugar comum. 

Trilha seus caminhos profissionais e existenciais, fugindo do que, 
muitas vezes, é imposto a mulheres de vida apenas doméstica (ou 
domesticada). Isabella, que nasceu mulher no corpo de um homem, é 
jovem, bela e vaidosa. Diz, satisfeita, ser “trans”. E reafirma sua posição 
de “mulher com pênis”. 

Cine Bangüê inicia hoje programação para 
comemorar o mês das mulheres
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Lucas Silva
Especial para A União

Tangos e boleros hoje, no Café Usina
Em alusão ao Dia Internacio-

nal da Mulher a cantora argentina 
Evangelina Etchebest, do projeto 
musical “Alma y Pasion” Tangos & 
Boleros, se apresenta hoje no Café 
Usina da Usina Cultural Energisa. 
Além da cantora, sobem ao palco os 
músicos Leo Medina e Gastón Mon-
dino, também argentinos, acompa-
nhando a artista em sua performan-
ce. A apresentação, que será levada 
pelo som do violão e do violoncelo, 
tem início às 21h. A entrada pode 
ser adquirida na bilheteria do even-
to no valor de R$ 15. 

Em especial, para a noite de 
apresentação os dançarinos Clewe-
son e Hercília convidarão e ensina-
rão ao público presente no evento 
alguns passos de tango e sua fasci-
nante sensualidade.

“A ideia é fazer com que as 
pessoas conheçam e possam re-
viver o gênero. Afinal, ele é uma 
música do mundo. Outra coisa é 
que a apresentação será bastante 
interativa, então teremos vídeos, 
música e a própria dança”, comen-
tou a cantora argentina Evangelina 
Etchebest.

No repertório estarão inclusos 
grandes sucessos do Tango dos mais 
renomeados autores como Carlos 
Gardel, Alfredo Lepera, Astor Piaz-
zola, dentre eles podemos destacar 
“El dia que me quieras”, “La cum-

Ser especial

n Projeto musical “Alma y Pasion” Tangos & Boleros

n Atração: Evangelina Etchebest

n Quando: Hoje

n Onde: Café Usina Cultural Energisa

n Horário: 21h 

n Entrada: R$ 15

Serviço

Cena de Para 
minha amada 
morta, filme 

que será 
exibido para 
convidados 
no próximo 

dia 24
 

A cantora Evangelina Etchebest: ideia é divulgar o tango e reviver esse gênero musical  

FOTO: Divulgação

parsita”, “Libertango”, assim como 
alguns boleros destacando-se “La bar-
ca”,“Bésame mucho” e “Sabor a mi”, 
entre outros. 

A cantora Evangelina Etchebest dis-
se ainda que, a noite será inesquecível, 
cheia de romantismo e sensualidade. 
Em sua rede social, facebook, ela ressal-
tou que a apresentação é um convite a 
fazer uma viagem para uma das capi-
tais mais charmosas da America Latina, 

Buenos Aires, e seu gênero musical mais 
representativo, o Tango, aqui na Paraí-
ba.

Uma novidade para os amantes do 
gênero é que, a cantora está organi-
zando e estudando a possibilidade de 
fazer um projeto que leve o público a 
se reunir e dançar Tango. “Na Argen-
tina, chamamos de Milonga, e a ideia 
aqui é fazer com que as pessoas de João 
Pessoa se reúnam para dançar como 

fazemos na Argentina e claro, co-
nheçam mais sobre outra cultura”, 
explicou a artista. 

Natural da Argentina, Evan-
gelina está na cidade há um ano e 
meio. Suas influências com a mu-
sicalidade surgiram através de seu 
avô e pai que faziam, e continuam 
a fazer música, na Argentina. Outro 
detalhe sobre a cantora é que ela 
é apaixonada pela dança, mas não 
se chama de dançaria. “Eu gosto da 
dança e sempre procura aprender 
mais, porém não me acha uma dan-
çarina nata”, brincou Evangelina 
em entrevista.

“O Tango tem a ver, sobretu-
do com amor. Nascido na cultura 
africana ele se miscigenou com a 
cultura europeia e resultou nesse 
ritmo incrível. Além de significar 
reunião, ele também traz em sua 
essência as raízes, saudades e amor 
tudo sendo traduzido por meio da 
música”, relatou a cantora argenti-
na Evangelina Etchebest.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATOS DE ADITIVOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 082/2015
NUMERO: 01/2015
EMPRESA: M & C CONSTRUÇÕES E JARDINAGEM LTDA – ME  - CNPJ nº 17.623.821/0001-87
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE NATUBA-PB, conforme 
Convênio SICONV n° 786787/2013/MINISTÉRIO DO ESPORTE - ME/CAIXA, Plano de Traba-
lho:1006215-84/2013.

MOTIVO: ALTERAÇÃO DE PRAZO
VIGÊNCIA:300 (Trezentos) dias
VALOR:-

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 081/2015
NUMERO: 01/2015
EMPRESA: M & C CONSTRUÇÕES E JARDINAGEM LTDA – ME  - CNPJ nº 17.623.821/0001-87
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 

DE MURO DE ARRIMO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ES-
PECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO.

MOTIVO: ALTERAÇÃO DE PRAZO E VALOR
VIGÊNCIA: 240 ( Duzentos e quarenta) dias
VALOR: 137.592,10 

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 038/2014
NUMERO: 05/2015
EMPRESA: R.CHAVES CUNHA CONSTRUCOES LTDA – EPP - CNPJ nº 14.426.194/0001-04
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNI-

CÍPIO, NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CARTA CONVITE Nº. 001/2014
MOTIVO: ALTERAÇÃO DE PRAZO
VIGÊNCIA: 13/06/2014 A 04/03/2016
VALOR:-

8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 038/2014
NUMERO: 01/2016
EMPRESA: R.CHAVES CUNHA CONSTRUCOES LTDA – EPP - CNPJ nº 14.426.194/0001-04
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNI-

CÍPIO, NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CARTA CONVITE Nº. 001/2014
MOTIVO: ALTERAÇÃO DE PRAZO
VIGÊNCIA: 13/06/2014 A 02/06/2016
VALOR:-

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 058/2015
NÚMERO: 02/2015
EMPRESA: M & C CONSTRUÇÕES E JARDINAGEM LTDA – ME – CNPJ N°. 17.632.821.0001/87
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 

DE UMA PRAÇA DE MOTO TAXI, NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO.
MOTIVO: ALTERAÇÃO DE VALOR
VALOR TOTAL: 79.151,27
VIGÊNCIA: 180 DIAS

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 013/2014
NUMERO: 03/2015
EMPRESA: DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA – ME - CNPJ nº 15.163.088/0001-30
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA 

UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO SITIO AGUAPABA
MOTIVO: ALTERAÇÃO DE VALOR E PRAZO
VALOR TOTAL: 163.457,87
VIGÊNCIA: 14/03/2014 A 03/03/2016

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 013/2014
NUMERO: 01/2016
EMPRESA: DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA – ME - CNPJ nº 15.163.088/0001-30
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA 

UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO SITIO AGUAPABA
MOTIVO: ALTERAÇÃO DE PRAZO
VIGÊNCIA: 14/03/2014 A 01/06/2016
VALOR: -

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 087/2015
NUMERO: 01/2016
EMPRESA: M & C CONSTRUÇÕES E JARDINAGEM LTDA – ME  - CNPJ nº 17.623.821/0001-87
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 

DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO
MOTIVO: ALTERAÇÃO DE PRAZO E VALOR
VIGÊNCIA:180 (Cento e Oitenta) dias
VALOR: 86.237,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE RETIFICAÇÃO

CARTA CONVITE Nº. 01/2015
No aviso referente à publicação no D.O.E. do dia 12/12/2015, página 28, onde se lê Espécie: 1° 

termo aditivo ao contrato n°. 058/2015, leia-se Espécie: 3° termo aditivo ao contrato n°. 058/2015.
 Natuba - PB, 04 de março de 2016.

MÉRCIA KALINE DOS SANTOS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016
O município de VISTA SERRANA através de seu presidente torna público, que está aberta Licitação 

para Contratação dos serviços de obras para execução  de Reforma da quadra de esportes  o marquesao, 
construção e recuperação de pavimentos em paralelepípedos em diversas ruas da cidade, construção 
do muro de arrimo , construção de meio fio em diversas ruas da cidade do município de vista serrana 
conforme planilhas  anexa ao edital e lei 8666/93,  A reunião será no dia 23 de Março de 2016, ás 09:00 
na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /
PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 04 de Março  de 2016.
Eduilson Araújo Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00004/2016.
OBJETO: Locação de veículos de passeio, utilitário médio e operacional tipo caminhão basculante para 

atender as secretarias do Município de Joca Claudino - PB.
ABERTURA: 07/03/2016 as 10:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 07/03/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

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

18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 30 de Março de 2016, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Reforma e ampliação de duas unidades de saúde: reforma 
e ampliação PSF do Centro e ampliação PSF Mata da Chica. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 
12:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 99108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com

Conde - PB, 07 de Março de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2016
A Prefeitura Municipal de Santa Inês-PB, através da CPL, fará realizar licitação na modalidade Tomada 

de Preços, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento 
parcelado de materiais escolar, didáticos e expediente para atender a Secretaria de Educação e demais 
Secretarias do Município de Santa Inês-PB., realizar-se-á no dia 28 de março de 2016, às 10:00 horas, na 
Sala de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal. 

Santa Inês-PB, 07 de Março de 2016.
Raniere Nogueira de Sousa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2016
 A Prefeitura Municipal de Santa Inês, através da CPL,  torna público, para conhecimento dos interes-

sados que fará realizar, no dia 28 de Março do corrente ano, às 09:00 horas, na sala de licitações, sito na 
Av.29 de Abril, 96 –Centro, Santa Inês-PB, Licitação na modalidade Tomada de Preços,  do tipo menor 
preço por item, tendo por objeto a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de 
construção, elétrico e hidráulico para o Município de Santa Inês.

 Santa Inês - PB, 07 de Março de 2016.
Raniere Nogueira de Sousa

Presidente da CPL

A Galvão Amorim Construção e Incorporação LTDA – CNPJ Nº 09.170.007/0001-26  torna público que 
recebeu da SEMAM – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a Licença de Instalação para ST CROIX 
RESIDENCE situado a Rua José Nunes Machado – s/n   Aeroclube -  CEP: 58.037-038 -  João Pessoa PB.  

BW – CONSTRUÇÃO E IMOBILIARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.121.990/0001-32 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
456/2016 em João Pessoa, 3 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Loteamento com 
954 lotes residenciais urbanos Na(o) – RODOVIA BR 361-KM. 07 Município: PATOS – UF: PB. Processo: 
2016-000151/TEC/LI-1409.

LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO-ME – CNPJ/CPF Nº 04.265.531/0001-67 Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
344/2016 em João Pessoa, 19 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLICIDA-
DE VOLANTE – VEÍCULO GM/D- 20 PLACA- BER 7770/MA Na(o) – EM TODO ESTADO DA PARAÍBA 
Município: - UF: PB. Processo: 2015-007341/TEC/LO-1096.

CONSTRURORA SIDERAL EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 10.364.635/0001-21, com sede na Av. D. Pedro 
II nº 962, sala 201 bairro-centro, torna pública que à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 375/2016 em 26 de fevereiro de 2016 – Prazo de 730 
dias. Para atividade de Habitação multifamiliar, dotado do sistema de esgotamento sanitário – rede de 
coleta pública – Cagepa. Na Rua Maria Batista Rodrigues s/n st 45, qd 012 lt 0747, bairro Jardim São 
Paulo – João Pessoa/PB. Processo: 2015-007779/TEC/LO-1226.

SONIDELANY CASSIANO DOS SANTOS PEREIRA – CPF Nº 011.886.574-96 torna público que recebeu 
da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura a Licença de Instalação Nº 025/2015, 
para Imóvel Residencial Unifamiliar, situado a Rua Projetada QD B LT 65 – Cond. Bosque de Intermares 
Cabedelo – Paraíba.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNI-

COS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA-PB

Data da Abertura: 08/04/2016 às 09h00min (horário local)
Local: Câmara Municipal de Vereadores
           Praça João Pessoa, 32 – Centro
           Itaporanga-PB – Cep: 58.780-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Câmara Municipal de Itaporanga-PB, através 

de sua Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08h00min às 12h00min. 
Itaporanga-PB, 29 de Fevereiro de 2016.

FAGNER VIEIRA DA SILVA
Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviços de softwares para utilização nos 

departamentos administrativos da Câmara Municipal (sistema de gestão pública, sistema folha de 
pagamento e sistema da transparência). Todos os sistemas deverão permitir a integração possibili-
tando assim a importação e intercambio de dados; permitir alterações e atualizações posteriores para 
adequação as necessidades da Câmara, não podendo os sistemas ser terceirizados ou distribuído 
por várias empresas, o vencedor deve ser proprietário de todos os sistemas, sendo o vencedor 
única empresa a prestar o suporte à Câmara Municipal de Itaporanga – PB.

Data da Abertura: 23/03/2016 às 10h00min (horário local)
Local: CPL – Comissão Permanente de Licitação
Av. Getúlio Vargas, S/N, Centro, Itaporanga, CEP: 58.780-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio da sede da Câmara Municipal, no 

endereço acima citado.
Itaporanga – PB, 04 de março de 2016.

FAGNER VIEIRA DA SILVA
Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNI-

COS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PEDRA BRANCA-PB

Data da Abertura: 08/04/2016 às 14h00min (horário local)
Local: Câmara Municipal de Vereadores
           Rua Manoel Claudino da Silva, 422 – Centro
           Pedra Branca-PB – Cep: 58.790-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Câmara Municipal de Pedra Branca-PB, 

através de sua Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08h00min às 12h00min. 
Pedra Branca-PB, 29 de Fevereiro de 2016.

ANA CINTHIA ANANIAS DA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviços de softwares para utilização nos 

departamentos administrativos da Câmara Municipal (sistema de gestão pública, sistema folha de 
pagamento e sistema da transparência). Todos os sistemas deverão permitir a integração possibili-
tando assim a importação e intercambio de dados; permitir alterações e atualizações posteriores para 
adequação as necessidades da Câmara, não podendo os sistemas ser terceirizados ou distribuído 
por várias empresas, o vencedor deve ser proprietário de todos os sistemas, sendo o vencedor 
única empresa a prestar o suporte à Câmara Municipal de Pedra Branca – PB.

Data da Abertura: 23/03/2016 às 15h00min (horário local)
Local: CPL – Comissão Permanente de Licitação
Rua Emanoel Claudino da Silva, 422 - CENTRO – Pedra Branca – PB, CEP: 58.790-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio da sede da Câmara Municipal, no 

endereço acima citado.
Pedra Branca – PB, 04 de março de 2016.

ANA CINTHIA ANANIAS DA SILVA
Presidente da CPL

IBGE: acesso cresceu entre os ricos no País

Creches
Mariana Tokarnia 
Enviada Especial

O acesso a creches cres-
ceu mais entre os mais ricos 
que entre os mais pobres, au-
mentando a diferença entre os 
dois segmentos da sociedade 
entre 2001 e 2014. Os dados 
estão em levantamento feito 
pelo movimento Todos pela 
Educação, com base na Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Os núme-
ros mostram que a diferença 
de acesso a esse serviço en-
tre ricos e pobres cresceu 6,6 
pontos percentuais.

Em 2001, 10,4% dos es-
tudantes pertencentes à par-
cela dos 25% mais pobres da 
população tinham acesso à 
educação até os 3 anos de ida-
de. Entre os 25% mais ricos, 
32,6% tinham acesso a cre-
ches. A diferença entre os dois 
grupos era de 22,2 pontos 
percentuais. Em 2014, o aces-
so melhorou, mas aumentou 
também a desigualdade entre 
essas camadas. Entre os mais 
pobres, 22,4% tinham acesso 
a creches, enquanto, entre os 
mais ricos, 51,2% frequenta-
vam a escola. A diferença su-
biu para 28,8 pontos percen-
tuais. “O acesso é muito mais 
facilitado para as famílias [ri-
cas], tanto nas creches públi-
cas quanto nas particulares”, 
diz a superintendente do To-
dos Pela Educação, Alejandra 
Meraz Velasco. Ela explica que 

as creches estão mais concen-
tradas nos centros urbanos do 
que nas periferias.

De acordo com Alejan-
dra, o acesso cresce tanto en-
tre os mais ricos quanto entre 
os mais pobres, mas a brecha 
entre eles está aumentando, 
e isso pode resultar em maior 
desigualdade. “Se pensarmos 
que, além disso, temos uma 
maior qualidade em escolas 
mais centrais ou na rede pri-
vada, há a tendência de piora-
rem inclusive outros indicado-
res mais adiante.”

O acesso à creche está 
previsto no Plano Nacional de 
Educação (PNE), lei que esta-
belece metas para melhorar a 
educação brasileira até 2024. 
De acordo com a lei, até 2024, 
50% das crianças com idade 
até 3 anos devem ter acesso 
a esse tipo de serviço. Atual-
mente, são atendidos em cre-
ches 29,6% das crianças nessa 
faixa etária.

Alejandra apresentou hoje 
(3) os dados do debate Educa-
ção em Pauta sobre Primeira 
Infância, promovido pelo Todos 
Pela Educação e pela Funda-
ção Maria Cecília Souto Vidigal. 
Para Alejandra, é preciso   des-
tacar ainda o papel das famílias 
na formação das crianças e a 
necessidade de se capacitar os 
pais e responsáveis para que 
estimulem o aprendizado e a 
curiosidade dos filhos peque-
nos em casa. De acordo com 
a superintendente do movi-
mento, políticas assim não 
existem hoje no Brasil.

Universidade 
aplica R$ 100 
mi em pesquisa 
do grafeno

O Brasil passou a fazer 
parte do pequeno grupo de 
países que busca novas apli-
cações industriais para criar 
ou aperfeiçoar manufatura-
dos, a partir de um recurso 
mineral descoberto há ape-
nas 9 anos: o grafeno.

O mineral é uma espé-
cie de lâmina do grafite, um 
cristal atômico bidimensio-
nal constituído de átomos 
de carbono em formato he-
xagonal, que foi isolado, pela 
primeira vez, em 2004, pelos 
russos Andre Geim e Kons-
tantin Novoselov, ganhado-
res do prêmio Nobel de Físi-
ca em 2010.

Os estudos ganharam 
destaque na semana passada 
com a inauguração do Cen-
tro de Pesquisas Avançadas 
em Grafeno, Nanomateriais e 
Nanotecnologias, o primeiro 
do gênero na América Latina.

Instalada no campus Hi-
gienópolis da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, em 
São Paulo,  a estrutura física 
ocupa 4 mil metros quadra-
dos, distribuídos em um pré-
dio de sete andares.

Mais de 1 mi de brasileiros 
devem gerar a própria energia

Você já pensou em gerar 
a sua própria energia elétrica 
em casa? Pois essa possibili-
dade já existe e deve ser cada 
vez mais comum no País. Se-
gundo estimativa da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), até 2024 cerca de 
1,2 milhão de residências no 
Brasil vão contar com energia 
produzida pelo sistema de 
geração distribuída, que per-
mite que o consumidor ins-
tale pequenos geradores de 

fontes renováveis, como pai-
néis solares e microturbinas 
eólicas, e troque energia com 
a distribuidora local, com ob-
jetivo de reduzir o valor da 
conta de luz.

O diretor da Aneel Tiago 
Correia já instalou oito placas 
de geração de energia solar 
em sua casa, o que vai aten-
der ao consumo total da re-
sidência a partir do mês que 
vem. Para ele, além da van-
tagem de usar apenas fontes 
renováveis, um dos benefícios 
da geração distribuída é a re-
dução de investimentos em 

redes de distribuição de ener-
gia. Na última terça-feira (1º), 
começaram a valer as novas 
regras aprovadas pela Aneel 
para a geração distribuída no 
País, que devem aumentar a 
procura pelo sistema. Uma 
das novidades é a possibili-
dade de geração comparti-
lhada, ou seja, um grupo de 
pessoas pode se unir em um 
consórcio ou em cooperativa, 
instalar uma micro ou mini-
geração distribuída e utilizar 
a energia gerada para reduzir 
as faturas dos consorciados 
ou cooperados.

Pequenos geradores de energia de fontes renováveis já são acessíveis à população, afirma a Aneel

Marli Moreira 
Da Agência Brasil

Sabrina Craide 
Da Agência Brasil

Foto: Divulgação



Protocolo...: 2016 - 011717
Responsavel.: RANIERY CESAR DE SOUZA FER-
NANDES
CPF/CNPJ....: 053413804-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            551,22
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011163
Responsavel.: TEREZINHA JOSEFA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 424433774-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013208
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,  08/04/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: FABIO MESQUITA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 573853271-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         37.142,86
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011278
Responsavel.: JAMIL EBENEZER PEREIRA DE 
CASTRO
CPF/CNPJ....: 013407624-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            643,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012277
Responsavel.: MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 005956054/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            446,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB

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

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2016 - SRP.

O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o co-
nhecimento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que 
determina a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 
e alterações e demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que a empresa PAULO 
ROMERO DOS SANTOS 51911280449 - CNPJ: 12.961.236/0001-73, foi vencedora do Lote I e II 
com o valor total de R$ 98.501,00 (noventa e oito mil e quinhentos e um reais).

Gurinhém, 04 de Março de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Carnes e Peixe diversas para atendimento de diversos setores 
da Administração e outros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2016 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bem 
ou Serviço p/ Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00161/2016 - 04.03.16 - FRIGORÍFICO 
ESTRELA LTDA - R$ 130.547,00; CT Nº 00162/2016 - 04.03.16 - SEVERINO MANOEL DA SILVA 
HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 421.100,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Carnes e Peixe diversas para atendimento de diversos setores da Administração e outros; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e o seu objeto a: FRIGORÍFICO ESTRELA 
LTDA - R$ 130.547,00; SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 421.100,00.

Guarabira - PB, 04 de Março de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais para calçamentos de várias ruas de nosso 
município, conforme a Licitação TP 0001/2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00027/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2016 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 
4.4.90.51.01 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Guarabira e: CT Nº 00160/2016 - 02.03.16 - CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 
1.031.750,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2016, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Materiais para calçamentos de várias ruas de nosso município, conforme a Licitação TP 0001/2016; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CASA DA CONSTRUÇÃO 
LTDA - R$ 1.031.750,00.

Guarabira - PB, 01 de Março de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 08h00min, do dia 21 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para serviços de mão de obra por hora trabalhada de suspensão de veículos movidos 
a díesel pertencentes a Prefeitura Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 
14h00min as 18h00min dos dias úteis e no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 07 de Março de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - CONCORRÊNCIANº004/2015

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza pública urbana e 
manejo de resíduos sólidos no município de Bayeux, conforme especificações técnicas contidas 
no Projeto Básico e seus anexos. A Comissão Permanente de Licitação, designada pelaPortaria nº 
015/2015 datada e publicada no Diário Oficial do Municipio em 05 de janeiro de 2015, torna público 
e comunica a todos que as empresas:M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,impetrou recurso 
questionando o resultado do julgamento de habilitação da licitação acima indicada.Em razão do 
exposto, fica aberto o prazo para apresentação das contrarrazões. O inteiro teor dos recursos 
encontra-se no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao.

Bayeux, 04 de março de 2016.
Magaywer Antoniny Soares Freire

Presidente daCPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃOPRESENCIAL Nº.002/2016

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o objeto desta licitação em favor de ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA CPF 032.699.984-14 no valor 
total de R$ 22.931,04, FRANCINALDO DA SILVA SANTOS CPF 537.531.514-91 no valor total de R$ 
40.238,40, MISSIAS CARDOSO DE AMORIM CPF 646.246.844-00 no valor total de R$ 24.264,24, 
JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA CPF 057.749.394-99 no valor total de R$ 20.442,40, JO-
SIVAN ANTONIO DA SILVA CPF 031.904.414-99 no valor total de R$ 42.662,40, LUCIEL LOPES 
DA SILVA CPF 067.335.204-86 no valor total de R$ 13.574,40, ADALBERTO COELHO LEITE CPF 
020.378.704-84 no valor total de R$ 54.450,00, ANTONIO SILVA E MELO CPF 187.375.408-66 
no valor total de R$ 31.027,20, DAMIAO ELOI DANTAS CPF 407.159.224-91 no valor total de R$ 
27.500,00, SILVANO DA SILVA PONTES CPF 619.333.094-15 no valor total de R$ 34.380,40, GILDA 
DA SILVA SANTOS CPF 068.377.264-39 no valor total de R$ 26.130,72, CLEBIO DE OLIVEIRA 
XAVIER CPF 047.786.914-90 no valor total de R$ 28.441,60, PEDRO CARDOSO DE AMORM CPF 
091.113.178-76 no valor total de R$ 13.574,40, DINIZ RAIMUNDO SANTOS CPF 028.473.664-31 
no valor total de R$ 50.419,20, JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA CPF 044.599.144-50 no valor 
total de R$ 14.737,92, ELSON CASADO DE OLIVEIRA CPF 045.501.674-75 no valor total de R$ 
15.109,60, JOSE RODRIGO AGOSTINHO COELHO CPF 058.626.454-63 no valor total de R$ 
35.875,20, JOAO BATISTA LOPES DO REGO CPF 073.353.304-32 no valor total de R$ 22.000,00 
E PEDRO JOSE DOS SANTOS CPF 609.359.957-49 no valor total de R$ 18.700,00.Demais infor-
mações 83-3372-2481. Cuité – PB, em 02 de março de 2016.Bruce da Silva Santos– PregoeiroOficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Rita

CONCORRENCIA N. º 001/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 245/2015

AVISO AOS LICITANTES
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, 

o seguinte: “O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba publicou no Diário Oficial Eletrônico, edição 
nº 1430, de 03/03/2016, Decisão Singular – DS1-TC-00007/16 – Processo 02375/16: “...Determinar 
ao Prefeito de Santa Rita, Senhor Severino Alves Barbosa Filho, que obste o prosseguimento do 
Processo Administrativo nº 0242/2015 que resultou na Concorrência nº 001/2016, tendo por objeto a 
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza e coleta de resíduos 
sólidos do Município de Santa Rita, até decisão final do mérito da matéria pela Primeira Câmara 
desta Corte. Assinar prazo de 15 (quinze) dias ao Prefeito de Santa Rita, para apresentação de 
alegações de defesa acerca dos aspectos denunciados e das conclusões da Auditoria.” Com esta 
decisão a Comissão Permanente de Licitação, no momento, deixa de dar Recomendação Ministerial 
da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público em republicar novo Edital, com a devida anulação 
da Sessão Pública ocorrida em 19/02/2016.   

Santa Rita, 04 de março de 2016
José Robson Fausto
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃOPRESENCIAL Nº.002/2016

A Prefeita do Município de Cuité/PB torna público que homologou a adjudicação do objeto 
desta licitação em favor de ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA CPF 032.699.984-14 no valor total 
de R$ 22.931,04, FRANCINALDO DA SILVA SANTOS CPF 537.531.514-91 no valor total de R$ 
40.238,40, MISSIAS CARDOSO DE AMORIM CPF 646.246.844-00 no valor total de R$ 24.264,24, 
JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA CPF 057.749.394-99 no valor total de R$ 20.442,40, JO-
SIVAN ANTONIO DA SILVA CPF 031.904.414-99 no valor total de R$ 42.662,40, LUCIEL LOPES 
DA SILVA CPF 067.335.204-86 no valor total de R$ 13.574,40,ADALBERTO COELHO LEITE CPF 
020.378.704-84 no valor total de R$ 54.450,00, ANTONIO SILVA E MELO CPF 187.375.408-66 
no valor total de R$ 31.027,20, DAMIAO ELOI DANTAS CPF 407.159.224-91 no valor total de R$ 
27.500,00, SILVANO DA SILVA PONTES CPF 619.333.094-15 no valor total de R$ 34.380,40, GILDA 
DA SILVA SANTOS CPF 068.377.264-39 no valor total de R$ 26.130,72, CLEBIO DE OLIVEIRA 
XAVIER CPF 047.786.914-90 no valor total de R$ 28.441,60, PEDRO CARDOSO DE AMORM CPF 
091.113.178-76 no valor total de R$ 13.574,40, DINIZ RAIMUNDO SANTOS CPF 028.473.664-31 
no valor total de R$ 50.419,20, JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA CPF 044.599.144-50 no valor 
total de R$ 14.737,92, ELSON CASADO DE OLIVEIRA CPF 045.501.674-75 no valor total de R$ 
15.109,60, JOSE RODRIGO AGOSTINHO COELHO CPF 058.626.454-63 no valor total de R$ 
35.875,20, JOAO BATISTA LOPES DO REGO CPF 073.353.304-32 no valor total de R$ 22.000,00 
E PEDRO JOSE DOS SANTOS CPF 609.359.957-49 no valor total de R$ 18.700,00, perfazendo o 
valor global de R$ 536.459,12.Em consequência, ficam convocadosos proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair 
o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-
2481. Cuité – PB, em02 de março de 2016. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita 
Constitucional de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 21 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 MATERIAIS 
DE USO E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3250-3121.Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 18 de Fevereiro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CONDADO – PB
RUA José Machado de Oliveira – 256 – Centro – Condado/PB

CNPJ Nº 09.205.725/0001-90
ELEIÇÃO SINDICAL

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizado eleição do STR de Condado, no dia 20 de abril de 2016, no período das 08:00hs 

às 14:00 hs, em sua Sede situada a Rua José Machado de Oliveira, 256 – Centro Condado/PB, 
para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, bem como de 
Suplentes junto ao Conselho Deliberativo da FETAG-PB, devendo o registro de chapas ser apre-
sentado a Secretária da Entidade, no horário das 07:00 às 12:00 hs, no período de 15 (quinze) 
dias, a contar da publicação deste aviso em Jornal. O Edital de convocação encontra-se afixado 
na Sede do Sindicato e na Emater.

Condado/PB, 08 de Março der 2016.
Juarez Clementino Pereira

- Presidente-

DUNAS AUTOMÓVEIS LTDA- CNPJ/CPF Nº 05.925.760/0003-95 Torna público que a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 394/2016 
em João Pessoa, 26 de fevereiro de 2016- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista 
de Automóveis e Serviços de Manutenção. Na (o)- BR-230, Nº 1102, PQ. Esperança Município: 
CABEDELO-UF: PB
Processo: 2016-000457/TEC/LO-1511

COOPERATIVA INTERESTADUAL DE CONSUMO DOS GERENTES, 
PROPAGANDISTAS E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

NOS ESTADOS DA PB, PE E RN - COOPFARMA.
ENDEREÇO: Rua Vasco da Gama, 350 – sala 105 Bairro: Jaguaribe João Pessoa-Pb CEP 

58.015-180
CNPJ 22.823.733/0001-69

NIRE 25 40000 971 5
OCB 391

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente da Cooperativa Interestadual de Consumo dos Gerentes, Propagandistas e Vende-
dores de Produtos Farmacêuticos nos Estados da PB, PE e RN – COOPFARMA, no uso das suas 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data somam-se 
25 (vinte e cinco), em pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária que será se realizada  na sede da COOPFARMA, localizada na Rua: Vasco da Gama, 
350- sala 105- Bairro: Jaguaribe- João Pessoa-PB- CEP 58.015-180, no dia 18 de março de 2016. A 
Assembleia Geral Ordinária  realizar-se-á em primeira convocação às 16:00 horas, com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos associados, às 17:00 horas, em segunda convocação com a presença de 
metade mais um dos associados e às 18:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença 
de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem a seguinte ordem do dia:

Pauta da AGO:
1.  Prestação de contas do exercício social de 2015 compreendendo o relatório de  
 gestão; balanço patrimonial; demonstrações de sobras ou perdas e demais   
 demonstrativos; e Parecer do Conselho Fiscal;
2.  Destinação do rateio das perdas apuradas do exercício de 2015; 
3. Eleição do Conselho Fiscal;
4. Quaisquer assuntos de interesse social

João Pessoa/PB, 07 de Março de 2016.
Sérgio Alexandre Martins Camelo

Presidente

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.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016

CONTRATO Nº 047/2016 - Contratado(a): Comercial Medeiros Ltda - ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelada material de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 12.960,00.  Recursos: 
Próprios, MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Mat. de Consumo. Vigência: 
16/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 048/2016 - Contratado(a): Cristal Comércio de Produtos Químicos Ltda. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelada material de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 41.795,00.  
Recursos: Próprios, MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Mat. de Consumo. 
Vigência: 16/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 049/2016 - Contratado(a): JSB Distribuidora Ltda - ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelada material de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 62.400,00.  Recursos: 
Próprios, MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Mat. de Consumo. Vigência: 
16/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 050/2016 - Contratado(a): KODIAK Comércio Varijista de Materiais para Escritório 
Ltda - EPP. Objeto: Prestar o fornecimento parcelada material de limpeza diversos. Valor Contratado: 
R$ 5.840,00.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Mat. 
de Consumo. Vigência: 16/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 051/2016 - Contratado(a): Mayer & Guimarães Ltda ME. Objeto: Prestar o for-
necimento parcelada material de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 1.048.853,50.  Recursos: 
Próprios, MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Mat. de Consumo. Vigência: 
16/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 052/2016 - Contratado(a): SOSERV Comércio de Produtos e Serviços EIRELI 
ME. Objeto: Prestar o fornecimento parcelada material de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 
14.100,00.  Recursos: Próprios, MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Mat. 
de Consumo. Vigência: 16/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 053/2016 - Contratado(a): TUTTO Limp Distribuidora Ltda. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelada material de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 50.260,00.  Recursos: 
Próprios, MDS, FMAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Mat. de Consumo. Vigência: 
16/02/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 16 de fevereiro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Município de Duas Estradas: 33.90.30.99 - 04 122 0020 2004, 04 129 

0021 2006, 12 361 0042 2009, 12 361 0188 2010, 12 361 0188 2012, 12 361 0188 2015, 12 365 
0195 2017, 12 367 0228 2018, 12 366 0042 2019, 10 301 0104 2023, 10 304 0246 2028, 10 305 
0245 2029, 10 301 0104 2031, 10 302 0104 2035, 08 244 0224 2039, 08 244 0224 2042, 08 244 0224 
2043, 08 244 0224 2044, 20 606 0018 2045, 27 812 0247 2048, 17 813 0221 2050, 08 244 0081 2051

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00020/2016 - 07.03.16 - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 100.978,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00007/2016, para aquisição de material de expediente e escolar, destinados a 
varias secretarias e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: GALVÃO MAGAZINE LTDA, CNPJ 
Nº 09.605.345/0001-43, vencedora com o valor global de R$ 267.811,45 (duzentos e sessenta e 
sete mil, oitocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos), conforme julgamento e analise da 
proposta de preços.  

Ibiara - PB, 07 de março de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

O MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA, pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ 
nº 09.165.176/0001-78  com sede na Rua Frei Damião de Bozzano, 07, centro, Itapororoca, por 
seu PREFEITO CONSTITUCIONAL, vem,

N O T I F I C A R,
Ao Sr. RAMILSON TADEU DA SILVA PEREIRA
Representante legal da empresa RT S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Rua Jerônimo Rosado, nº 379, Centro, Pombal/PB, C.E.P. nº 58.840-000.
 Assunto: Atraso na execução de obras.
1. Por meio da presente notificação, informo a V. S.ª que a empresa RT S CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS LTDA ainda não finalizou as obras referentes à construção da CRECHE PROIN-
FÁNCIA TIPO B DO FNDE, objeto do contrato de nº 089/2013, apesar de findo o prazo previsto no 
cronograma.

2. Diante dessas informações, fica a empresa notificada para concluir as obras referentes 
ao contrato de nº89/2013, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados desta publicação.

3. Caso a obra não seja concluída no prazo estipulado acima, de logo, a empresa fica 
ciente de que lhe serão aplicadas as sanções previstas na Cláusula Décima Primeira do contrato 
de nº nº89/2013, inclusive multa e a declaração de inidoneidade para contratar com a Administração 
Pública.

4. Também fica a empresa notificada para, querendo, apresentar defesa no prazo de 10 
(dez) dias, devendo justificar o motivo do atraso e as medidas que estão sendo adotadas para a 
conclusão da obra.

5. Publique-se a presente notificação no Diário Oficial.
Itapororoca - PB, 04 de março de 2016.

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 012/2016
OBJETIVO: Contratação de serviços tipo passeio, utilitários destinados as atividades do município, 

ante as condições estabelecidas no anexo I e Edital.
ABERTURA: 21 de Março de 2016 as 08:30 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 07 de março  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 013/2016
OBJETIVO: Contratação visando locação de maquinas copiadoras (xerox), para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Mae d’água  PB, ante as condições estabelecidas no 
anexo I e Edital.

ABERTURA: 21 de Março de 2016 as 10:30 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 07 de março  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios diversos e Cestas Básicas para distribuição gratuita; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: Larissa Farias Belém Xavier - R$ 394.215,00.

Duas Estradas - PB, 07 de Março de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de uma Empresa 
Especializada em realizar Exames de Mamografia por meio de Unidade Móvel. 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
Edital: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 08 de Março de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº 003/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 003/2016, que 
objetiva: Aquisição de material cirúrgico; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: Top Implantes Materiais Cirúrgicos Ltda - R$ 23.000,00.

Bayeux - PB, 01 de Março de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Março de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Confecções de próteses dentárias. 
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
Edital: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 08 de Março de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 004/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS, torna público que fará realizar 
através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 
alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME 
e EPP no dia 18 de Março de 2016 as 10:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PERMANENTES (MÓVEIS) PARA EQUIPAR AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICPAIS. A reunião 
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor 
Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 04 de março de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 

CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2016
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras - PB, através da Secretaria de Administração, por intermédio 

do Presidente da CPL, no uso de suas atribuições legais tendo em vista à constatação de desa-
tendimento a Resolução/CD/FNDE n° 26, de 17/06/2013, AVISA aos interessados que o processo 
licitatório Chamada Publica 00001/2016 com abertura prevista para o dia 09/03/16, as 10:00, foi 
cancelado tendo como principio o interesse publico e conveniência administrativa. Cabaceiras em 
03 de março de 2016. JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS - PRESIDENTE DA CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03.2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 08h30min, do dia 18.03.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições de Peixes para distribuição gratuita com a 
população reconhecidamente carente do Município, por ocasião da Semana Santa 2016. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006 
e Decreto Municipal nº 04/2010. Demais esclarecimentos e Cópia do referido Edital poderão ser 
obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 
12h00min. Telefone: (083) 3276-1016

 Pilões - PB, 03 de Março de 2016.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, no 
Auditório Central do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Alagoinha à Rua Dr. João Pequeno, 
39 - Centro – Alagoinha – PB, às 09h00min, do dia 28.03.2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para contratação(ões) de empresa(s) Físicas e/ou Jurídicas do(s) 
ramo(s) pertinente(s) para prestações de serviços especializados Médicos plantonistas, como: 
(GINECOLOGISTA, PEDIATRA, CARDIOLOGISTA, NEUROLOGISTA, OTORRINOLARINGOLO-
GISTA, REUMATOLOGISTA, DERMATOLOGISTA, UROLOGISTA e PSIQUIATRIA), junto ao Fundo 
Municipal de Saúde de Alagoinha/PB, até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha, 07 de Março de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Paralelepípedos (15x12x12 cm) e meio fio granítico 
(70x40x12 cm). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS: 02.06 - 15.451.0016.1019 - 44.90.51.00 - Obras e Instalações.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOINHA e EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO – CPF 770.680.844-
00 - CT Nº 075/2016 - 02.03.2016 - R$ 189.000,00 – Cento e Oitenta e Nove Mil Reais.

Alagoinha, 02 de Março 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Expedientes e Didáticos. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Presencial nº 07/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / FUNDEB / QSE / MDE / 
FUS / EJA e BRASIL ALFABETIZADO: 02.01 - 04.122.0002.2002 - 02.02 - 04.122.0003.2003 - 02.031 
- 08.244.0008.2006 - 02.04 - 10.301.0012.2013 - 02.05 - 12.361.0015.2019 - 12.361.0015.2022 - 
12.361.0015.2023 - 12.365.0015.2026 - 12.365.0015.2027 - 12.365.0015.2028 - 12.366.0015.2055 
- 02.06 - 15.451.0016.2031 - 02.08 - 04.123.0005.2004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até 31.12.2016, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA 
e MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES, CNPJ 03.467.684/0001-24 - CT Nº 076/2016 - 03.03.2016 
- R$ 193.464,35 – Cento e Noventa e Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta 
e Cinco Centavos.

Alagoinha, 03 de Março de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 16h00min, do dia 17 de Março de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições de Peixes destinados 
a distribuição gratuita com a população reconhecidamente carente do Município, por ocasião da 
Semana Santa 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Maiores informações: no horário das 08h00min às 
12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 04 de Março de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08.2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 13h00min, do dia 18.03.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições de Peixes para distribuição gratuita com 
a população reconhecidamente carente do Município, por ocasião da Semana Santa 2016. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 
123/2006, Decreto Municipal nº 04/2013 e demais Legislações vigentes. Demais esclarecimentos 
e Cópia do referido Edital poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no 
horário compreendido de 08h00min às 12h00min.

Mulungu - PB, 04 de Março de 2016.
WELLIGTON PEDRO DA COSTA – Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09.2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dr. 
João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min, do dia 21.03.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de Botijão de Gás GLP c/13 kg 
(conteúdo e vasilhames), destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo 
Municipal de Saúde de Alagoinha/PB até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: 
no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 04 de Março de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 10h30min, do dia 21.03.2016, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de Pães, Bolachas, 
Bolos, Rocamboles e Outros, destinados ao atendimento de diversos setores da Administração até 
dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 07 de Março de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Atração Musical Banda “FARRA DAS AMIGAS” para realização de Show 
festivo por ocasião do “Dia Internacional da Mulher”, edição 2016, a ser realizada no dia 08.03.2016, 
na Sede do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2016. DO-
TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 02.05 - 13.392.0015.2029 - 33.90.39.00 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31.12.2016. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - ME 
– CNPJ: 10.552.157/0001-83 - CT Nº 079/2016 - 03.03.2016 - R$ 15.000,00 - (Quinze Mil Reais).

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

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

A Prefeitura de Bayeux através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará 
realizar a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, em regime de execução empreitada porPreço 
Unitário, com o tipo de Licitação MENOR PREÇO GLOBAL, a se realizar no dia 11/04/2016 às 14:00, 
tendo como objeto a Contratação de empresa especializada em construção civil para construção 
do Centro de Iniciação ao Esporte CIE - Modelo II.  O Edital e seus anexos estão à disposição no 
site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006. Maiores Informações pelo telefone (83) 3253-4080.

Bayeux, 07 de março de 2016.
Magaywer Antoniny Soares Freire

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14:00 horas do dia 21 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: : Aquisição de Medicamentos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 07 de Março de 2016
FRANCISCO TOSCANO NETO 

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO 
SÍTIO QUIXABA NO MUNICÍPIO - RIACHÃO/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respec-
tivo valor total da contratação: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - ME - Valor: R$ 125.933,58. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 04 de Março de 2016.
KALINE SILVA SANTOS - Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 21 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 LENÇOIS, 
TOALHAS E COLCHÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3250-3121.Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 07 de Março de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial da Câmarae Equipe de Apoio,sediada 

na Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 105 - Centro - Pedra Lavrada- PB, às 09:00 horas 
do dia 24 de Março de 2016, licitação modalidade PregãoPresencial, do tipo menor preço, para: 
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS POR ITEM, PARA CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL E 
ÓLEO LUBRIFICANTE.. Recursos: previstos no orçamento vigente.

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.
Telefone: (083) 3375-4060.
E-mail: camarapedralavrada@hotmai.com

Pedra Lavrada - PB, 03 de Março de 2016.
ADNAILZA DE OLIVEIRA BARROS 

 Presidente da CPL Câmara Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
O Pregoeiro Oficial do Fundo Municipal de Saúde de Araruna torna público que onde se lê no 

Jornal A União do dia 03 de Março de 2016, às fls. 28: Aquisição de Carne Bovina Fresca para atender 
as Secretarias do Município de Araruna/PB, exceto a de Saúde, leia-se: Aquisição de Carne Bovina 
Fresca para atender a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde - Araruna/PB. 

Araruna - PB, 03 de Março de 2016
FRANCISCO TOSCANO NETO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 059/2015

CONTRATO Nº 090/2016 - Contratado(a): TR Publicidade Ltda ME. Objeto: Prestar fornecimento 
parcelada de adesivo, faixa, banner e placa, em impressão digital. Valor Contratado: R$ 328.835,00.  
Recursos: Próprio, FNAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias - Mat. de Consumo. Vigência: 
07/03/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 07 de março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 004/2016

INEXIGIBILIDADE N.º 003/2016
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 

E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.
CONTRATADO: FERNANDES & FRANCA Contadores Associados
CNPJ nº 18.367.290/0001-71
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensal, totalizando o valor de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 2016: 02.020 – Secretaria de Administração - 

02020.04.122.2036.2526 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - 02.030 
– Secretaria de Finanças - 02030.04.123.2038.2527 – Manutenção dos Serviços da Secretaria de 
Finanças - 3390.39.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Pitimbu, 29 de fevereiro de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 05/2016

INEXIGIBILIDADE N.º 004/2016
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.
CONTRATADO: FERNANDES & FRANCA Contadores Associados
CNPJ nº 18.367.290/0001-71
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensal, totalizando o valor de R$ 48.000,00 

(quarenta e oiti mil reais)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 2016: 02.020 – Secretaria de Administração - 

02020.04.122.2036.2526 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - 02.030 
– Secretaria de Finanças - 02030.04.123.2038.2527 – Manutenção dos Serviços da Secretaria de 
Finanças - 3390.39.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Pitimbu, 29 de fevereiro de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 006/2016

INEXIGIBILIDADE N.º 005/2016
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 

E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRATADO: FERNANDES & FRANCA Contadores Associados
CNPJ nº 18.367.290/0001-71
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensal, totalizando o valor de R$ 18.000,00 

(dezoito mil reais)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 2016: 02.060-SECRETARIA DE TRABALHO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02060.08.244.2045.2450 - MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E AS-
SISTENCIA SOCIAL – 3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Pitimbu, 29 de fevereiro de 2016.
GEILCE AZEVEDO BARBALHO
Secretária de Assistência Social

CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 006/2016

INEXIGIBILIDADE N.º 006/2016
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 

E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
CONTRATADO: FERNANDES & FRANCA Contadores Associados
CNPJ nº 18.367.290/0001-71
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 3.000,00 (três mil reais) mensal, totalizando o valor de R$ 36.000,00 (trinta 

e seis mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 2016: 02.050-SECRETARIA DE SAÚDE-FMS 

- 02050.10.301.2043.2446 - MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE – 
3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Pitimbu, 29 de fevereiro de 2016.
BETÂNIA LIRA DOS SANTOS

Secretária de Saúde
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 017/2016, que objetiva: contratação de empresa 
para fornecimento de software de gestão escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: RedeNet Comércio e Soluções em TI - R$ 198.000,00.Fica o licitante convo-
cado no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata 
e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 07 de Março de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  014/2016

OBJETIVO: Aquisição de combustíveis para veículos em trânsito, destinados a manutenção da 
frota de veículos do município de BOA VENTURA conforme especificação do edital e seus anexos, 
os quais são partes integrantes dos mesmos.

ABERTURA: 22 de março de 2016 as  08:30:00  horas, na sede da prefeitura.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

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

Boa Ventura – PB, 07 de março  de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  015/2016

OBJETIVO: Aquisição parcelada de medicamentos diversos, destinados a secretaria de saúde 
do município de Boa Ventura - PB, conforme especificações no edital e seus anexos.

ABERTURA: 22 de março de 2016 as  10:30:00  horas, na sede da prefeitura.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

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

Boa Ventura – PB, 07 de março  de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE 

LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
A presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público que tendo em vista ter sido 

constatado ERRO na planilha de preços em MÍDIA enviada aos licitantes, foi remarcada a data de 
abertura da licitação em epígrafe para as 08:30 horas do dia 28/03/2016 que será realizada na Sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Esperança sediada na Rua Manoel Henriques, 84 - Centro 
- Esperança - PB, para a Execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E 
CAPEAMENTO ASFÁLTICO em diversas Ruas desta cidade. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 
1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 07 de Março de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

 Presidente da Comissão

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > terça-feira, 8 de março de 2016

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012674
Responsavel.: HONORATO MATERIAL DE CONS-
TRUCAO LTD
CPF/CNPJ....: 011163428/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.561,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012776
Responsavel.: JOSE TARCISIO PEDROSA DO NAS-
CIMENTO
CPF/CNPJ....: 965091204-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            123,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012890
Responsavel.: JOSE ROBERTO SOARES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 023737460/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            482,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012659
Responsavel.: JOSE PATRICIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 487023744-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            288,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012502
Responsavel.: KALIANA VERISSIMO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 096962464-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            623,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012506
Responsavel.: LUCILENE ANDRE ALVES DE PON-
TES - ME
CPF/CNPJ....: 018737200/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            297,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012737
Responsavel.: LUIZ ANDRE ALVES DE OLIVEIRA-
-EIRELE
CPF/CNPJ....: 022104205/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            215,32
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011379
Responsavel.: MARIA NOEME LACERDA BOTELHO
CPF/CNPJ....: 025365134-40
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            650,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010398
Responsavel.: MARCOS ANTONIO ALVES
CPF/CNPJ....: 034717884-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012499
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DE LUCENA 
GOMES
CPF/CNPJ....: 423920554-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            482,26
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012504
Responsavel.: P&AMP COM VAREJ. COMP. INDS
CPF/CNPJ....: 020590404/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.008,06
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012430
Responsavel.: P & B COMERCIO VAREJ DE COMP I
CPF/CNPJ....: 020590404/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.054,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012433
Responsavel.: PAPYRUS MAISON COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 014781732/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            633,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012222
Responsavel.: PAPYRUS MAISON COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 014781732/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            421,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012911
Responsavel.: RODRIGO FERREIRA ROQUE-MOVEIS
CPF/CNPJ....: 007930926/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.011,22
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012868
Responsavel.: RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTD
CPF/CNPJ....: 073034746/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            593,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012916
Responsavel.: RESTAURANTE CANELLE (BEIRA RIO)
CPF/CNPJ....: 008433548/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            949,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012599
Responsavel.: SILMARA SANTANA RODRIGUES DA S
CPF/CNPJ....: 722440542-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            376,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012393
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA - M
CPF/CNPJ....: 017680937/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            575,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012672
Responsavel.: WALTER RICARDOBERTUOLI ME
CPF/CNPJ....: 013081479/0001-80
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            221,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012339
Responsavel.: VANILSON DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ....: 023305146/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.150,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012232
Responsavel.: V. E. COMERCIO VAREJISTA DE 
PECAS D
CPF/CNPJ....: 014770136/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            560,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012751
Responsavel.: VE COMERCIO VAREJISTA DE PE-
CAS DE M
CPF/CNPJ....: 014770136/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             78,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012729
Responsavel.: VE COMERCIO VAREJISTA DE PE-
CAS DE M
CPF/CNPJ....: 014770136/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            312,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012739
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,  08/03/2016
----------------------------------------

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.: ATRIOS UNICASA CONSTRUCOES 
E INCORP
CPF/CNPJ....: 020593396/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            293,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012550
Responsavel.: ALBUQUERQUE & SENA MADEIREI-
RA LTDA
CPF/CNPJ....: 015871997/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.595,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012871
Responsavel.: ANDREA DE OLIVEIRA BARRETO 
MARQUES
CPF/CNPJ....: 007727224-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010386
Responsavel.: BERTA CONSTRUCAO E IMPERME-
ABILIZACA
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.682,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010074
Responsavel.: BERTA CONSTRUCAO E IMPERME-
ABILIZACA
CPF/CNPJ....: 003186531/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            443,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012265
Responsavel.: CLARA CALLES
CPF/CNPJ....: 709235924-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             72,58
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012495
Responsavel.: CONSORCIO EDIF FLAMBOYANT 
HOME SERV
CPF/CNPJ....: 013658023/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012803
Responsavel.: CAFETERIA SABOR SAUDE
CPF/CNPJ....: 020790742/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            778,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012589
Responsavel.: CAFETERIA SABOR SAUDE
CPF/CNPJ....: 020790742/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            685,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012577
Responsavel.: CINTHIA FERREIRA ANGELO DUTRA 
06544
CPF/CNPJ....: 022680390/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            513,96
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012388
Responsavel.: ELETRICA CABO & FIO EIRELI
CPF/CNPJ....: 015353128/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.133,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012451
Responsavel.: EDIFICIO ENSEADA DE COQUEIRINHO
CPF/CNPJ....: 023325869/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            247,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012544
Responsavel.: ELIANE MARIA BERNARDINO DA 
COSTA
CPF/CNPJ....: 005665668/0002-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            183,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012731
Responsavel.: ESCALA ESC.DE CAL ESTRUTURAL 
LTDA E
CPF/CNPJ....: 009139767/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012364
Responsavel.: ECOFRIO REFRIGERACAO
CPF/CNPJ....: 005287265/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            351,51
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012166
Responsavel.: FRANCISCO XAVIER DA COSTA
CPF/CNPJ....: 365032234-04
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          2.672,16
Apresentante: REALE ADVOGADOSD ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 012239
Responsavel.: FT LOG TRANSPORTES E LOGIS-
TICA LTDA
CPF/CNPJ....: 008833333/0002-94
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            277,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012668
Responsavel.: FERDINANDO HOLANDA DE VAS-
CONCELOS
CPF/CNPJ....: 053614634-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            698,84
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012508
Responsavel.: FABIA DANIELA CARVALHO DOS ANJOS
CPF/CNPJ....: 024249194-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            133,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012215
Responsavel.: FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 015734412/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.735,67
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012234
Responsavel.: GERARDO ALCISO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 010229084-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.102,76
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009710
Responsavel.: G7 OPERADORA
CPF/CNPJ....: 009437235/0001-10
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            872,70
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012638
Responsavel.: G7 OPERADORA
CPF/CNPJ....: 009437235/0001-10
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            497,25
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012637
Responsavel.: GILBERTO ROSSI CICOTOSTE
CPF/CNPJ....: 015483248-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             96,37
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012513
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI
CPF/CNPJ....: 016938548/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            550,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  014/2016

OBJETIVO: Aquisição de combustíveis para veículos em trânsito, destinados a manutenção da 
frota de veículos do município de BOA VENTURA conforme especificação do edital e seus anexos, 
os quais são partes integrantes dos mesmos.

ABERTURA: 22 de março de 2016 as  08:30:00  horas, na sede da prefeitura.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

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

Boa Ventura – PB, 07 de março  de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  015/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de medicamentos diversos, destinados a secretaria de saúde 

do município de Boa Ventura - PB, conforme especificações no edital e seus anexos.
ABERTURA: 22 de março de 2016 as  10:30:00  horas, na sede da prefeitura.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

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

Boa Ventura – PB, 07 de março  de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2016)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.
CONTRATADO:
FERNANDES & FRANCA Contadores Associados
CNPJ nº 18.367.290/0001-71
Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensal, totalizando o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais)
Período contratação: 12 meses   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de 

Licitação nº 003/2016, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação no dia 25 de fevereiro de 2016. 

Pitimbu, PB – 29 de fevereiro de 2016.
BETÂNIA LIRA DOS SANTOS

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA 
85340804453 - R$ 38.000,00; VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR - R$ 33.600,00.

Remigio - PB, 02 de Março de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N018/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 21/03/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de empresa especializada para fornecimento 
e integração de backup modular, destinado a Companhia de Processamento de Dados - CODATA, 
conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00140-4
João Pessoa, 07 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001-87

NIRE 25300002034

AVISO AOS ACIONISTAS

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, com Sede Social na cidade de João 
Pessoa, Estado da Paraíba, na Av. Feliciano Cirne, n° 220 – Bairro de Jaguaribe, inscrita no CNPJ 
09.123.654/0001-87, comunica que encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede 
da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404, de 15/12/76, com as 
alterações da Lei 11.638 de 28/12/2007 e da Medida Provisória 449 de 03/12/2008, relativos ao 
exercício social encerrado em 31/12/2015

João Pessoa, 07 de março de 2016.
Marcus Vinícius Fernandes Neves

Vice-Presidente do Conselho de Administração

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: RODOVIA PB-151, TRECHO: PICUÍ 
/ DIVISA PB-RN. Município: - UF: PB. Processo: 2016-001282/TEC/LI-4687.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 434/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 
365dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-160, trecho: Boa Vista à Cabaceiras. 
Na (o) – RODOVIA PB-160, TRECHO: BOA VISTA A CABACEIRAS Município: - UF: PB. Processo: 
2015-007301/TEC/LP-2606. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 435/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 
365dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-087, trecho: Pilões / Entroncamento 
PB-085 - Serraria. Na (o) – RODOVIA PB-087, TRECHO: PILOES / ENTRONCAMENTO PB-085 
(SERRARIA) Município: - UF: PB. Processo: 2015-007304/TEC/LP-2609. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença Prévia nº 436/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 365dias. 
Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-085, trecho: Arara / Serraria. Na (o) – RODOVIA 
PB-085, TRECHO: ARARA / SERRARIA Município: - UF: PB. Processo: 2015-007312/TEC/LP-2612. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 441/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 
365dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-378, trecho: Manaíra / Divisa PB-PE. 
Na (o) – RODOVIA PB-378, TRECHO: MANAÍRA / DIVISA PB-PE Município: - UF: PB. Processo: 
2015-007305/TEC/LP-2610. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 442/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 
365dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-160, trecho: Divisa PB-PE / Barra de 
São Miguel / Cabaceiras. Na (o) – RODOVIA PB-160, TRECHO: DIVISA PB-PE / BARRA DE SÃO 
MIGUEL / CABACEIRAS Município: - UF: PB. Processo: 2015-007309/TEC/LP-2611. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 443/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 
365dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-383, trecho: Lastro / Divisa  com o 
município de Tenente Ananias - RN. Na (o) – RODOVIA PB-383, TRECHO: LASTRO / DIVISA PB-
-RN Município: - UF: PB. Processo: 2015-007297/TEC/LP-2604.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 444/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 
365dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-389, trecho: Serra Grande / São José 
de Piranhas - PB. Na (o) – RODOVIA PB-389, TRECHO: SERRA GRANDE / SÃO JOSÉ DE PIRA-
NHAS Município: - UF: PB. Processo: 2015-007299/TEC/LP-2605.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 445/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 
365dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-202, trecho: Santo André / Gurjão. 
Na (o) – RODOVIA PB-202, TRECHO: SANTO ANDRÉ / GURJÃO Município: - UF: PB. Processo: 
2015-007302/TEC/LP-2607.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 446/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 
365dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-148, trecho: São José dos Cordeiros / 
Livramento / Divisa PB-PE. Na (o) – RODOVIA PB-148, TRECHO: SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS 
/ LIVRAMENTO / DIVISA PB-PE Município: - UF: PB. Processo: 2015-007303/TEC/LP-2608.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 004/2016)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
CONTRATADOS:
FERNANDES & FRANCA Contadores Associados
CNPJ nº 18.367.290/0001-71
Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensal, totalizando o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e 

oito mil reais)
Período contratação: 12 meses   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de 

Licitação nº 004/2016, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação no dia 25 de fevereiro de 2016. 

Pitimbu, PB – 29 de fevereiro de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito de Pitimbu - PB

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 005/2016)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 

E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRATADOS:
FERNANDES & FRANCA Contadores Associados
CNPJ nº 18.367.290/0001-71
Valor: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensal, totalizando o valor de R$ 18.000,00 (dezoito 

mil reais)
Período contratação: 12 meses   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de 

Licitação nº 005/2016, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação no dia 25 de fevereiro de 2016. 

Pitimbu, PB – 29 de fevereiro de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

GEILCE AZEVEDO BARBALHO
Secretária de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 006/2016)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 

E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO:
FERNANDES & FRANCA Contadores Associados
CNPJ nº 18.367.290/0001-71
Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais) mensal, totalizando o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis 

mil reais)
Período contratação: 12 meses   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de 

Licitação nº 006/2016, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação no dia 25 de fevereiro de 2016. 

Pitimbu, PB – 29 de fevereiro de 2016.
BETÂNIA LIRA DOS SANTOS

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SONORIZA-

ÇÃO VOLANTE.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.050-SE-

CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 02050.12.361.1007.2016 - MANUTENCAO DA SEC. 
DE EDUCACAO E CULTURA 02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.2067 
- MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 02.160-SECRETARIA DE CO-
MUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS 02160.24.813.2006.2090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA 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 00021/2016 - 02.03.16 - MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA 85340804453 - R$ 38.000,00
CT Nº 00022/2016 - 02.03.16 - VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR - R$ 33.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

TERMO DE RATIFICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO

Objeto:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO TOCANTE A CARNES E 
ASSEMELHADOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES 
DESTA AUTARQUIA

Dispositivo:
Com base nas informações constantes do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
2015/14398, referente à ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 
001/2016 - ADESÃO À ATA Nº 09005/2015/SEDEC, no parecer de justificativa 
emitido pela Assessoria Jurídica e em cumprimento aos termos do artigo 43, 
inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O PARECER, 
RATIFICO e HOMOLOGO e o procedimento ora escolhido, em favor da 
empresa:

EMPRESA CNPJ Nº VALOR GLOBAL

CARNES FRUTOS DO MAR 
COMERCIO LTDA 08.649.539/0001-88 R$ 1.053.650,00

ITEM ITEM 
ATA PRODUTO UND QUAN MARCA VALOR 

UNIT.
VALOR 
TOTAL

01 76.2 CARNE SEM 
OSSO MOÍDA

KG 27.000 MASTEBOI R$ 14,95 R$ 
403.650,00

02

77.2

CARNE SEM 
OSSO 
QUARTO 
TRASEIRO

KG 14.000

MASTEBOI

R$ 21,00 R$ 
294.000,00

03 81.2 PEITO DE 
FRANGO

KG 12.000 GRANJEIR
O

R$ 9,00 R$ 
108.000,00

04 83.2 FILÉ DE 
PEIXE

KG 16.000 NETURNO R$ 15,50 R$ 
248.000,00

VALOR TOTAL R$ 
1.053.650,

00

pelo valor Global de Estimado Total R$ 1.053.650,00 (um milhão, cinquenta e 
três mil reais, seiscentos e cinquenta reais), com base no art. 27 do Decreto 
Municipal Nº 7.884/2013 e suas alterações, em consequência, fica convocada a 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015/14398 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 001/2016 - ADESÃO 

À ATA Nº 09005/2015/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO

Tomada de Preço n.º 004/2015
Nos termos do julgamento da licitação Tomada de Preço nº 004/2015, realizado pela Comissão Perma-

nente de Licitação, através do relatório apresentado em 28 de janeiro de 2016, o qual encontra-se em total 
conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente licitação para a empresa: JR 
ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ.: 14.102.427/0001-05, no valor de R$ 495.379,65 
(quatrocentos e noventa e cinco mil trezentos e setenta e nove reais sessenta e cinco centavos).

Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 05 de fevereiro de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito de Pitimbu - PB
                             

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DO PREFEITO
Nos termos do julgamento da licitação: Tomada de Preço 004/2015, feito pela Comissão Permanente de 

Licitação, através do relatório apresentado em 28 de janeiro de 2016, bem como, parecer jurídico atestando 
a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
da Presente licitação em favor  da empresa: J R ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ.: 14.102.427/0001-05, no valor de R$ 495.379,65 (quatrocentos e noventa e cinco mil trezentos 
e setenta e nove reais sessenta e cinco centavos).

Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 05 de fevereiro de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito de Pitimbu - PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
EXTRATO DO CONTRATO N° 007/2016

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2015.

Pitimbu, 10 de Fevereiro de 2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA CIVIL 
PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO PRO INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE PITIMBU.

CONTRATADA:
J R ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 14.102.427/0001-05
PRAZO: 06 (seis) meses
VALOR TOTAL R$ 495.379,65 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E 

SETENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

ONERANDO A DOTAÇÃO/2016:
02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
02.040.12.365.2041.1135 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES.
4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALACOES – 001.
4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALACOES - 050.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 277/2015
PREGÃO N.º 003/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 

DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE.
A Prefeitura de Santa Rita, através de sua Pregoeira oficial, torna público, para conhecimento dos 

interessados, o resultado de julgamento do presente certame, embasado no parecer Técnico emitido 
pela unidade requisitante, adjudicando o objeto em favor das empresas: JOSÉ DA SILVA ARAÚJO 
FILMAGEM - ME, sob o CNPJ Nº 04.829.970/0001-55, Lotes 01 e 02, no valor de R$ 290.000,00 (Du-
zentos e noventa mil reais), e WILLINGTON ALVES FREIRE - ME, sob o CNPJ Nº 12.923.249/0001-58, 
lotes 03 e 04,   no valor de R$ 178.200,00 (Cento e setenta e oito mil, duzentos reais), perfazendo o 
valor global de R$ 468.200,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e duzentos reais), classificadas pelo 
critério de menor preço por lote.

Santa Rita, 07 de Março de 2016. 
Tatiane César Silva
Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL  DE SAPÉ
EXTRATO DE CONVÊNIO

REFERÊNCIA:
CONVÊNIO nº 003/ 2016.

PARTES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CNPJ Nº 08.917.080/0001-56 representado pelo seu Prefeito 

Flávio Roberto Malheiros Feliciano(CONVENENTE) e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
DO ESTADO DA PARAÍBA – DER/PB,  CNPJ Nº 09.122.706/0001-09, Autarquia vinculada à Secretaria 
de Infra-Estrutura Representada pelo seu Diretor Superintendente,CARLOS PEREIRA DE CARVALHO 
E SILVA.(CONVENENTE).

OBJETO:
O presente Convênio tem por objetivo a execução dos serviços de reconformação de plataforma com 

adição de solo nas estradas municipais e no perímetro urbano, conforme plano de trabalho.
RECURSOS:
Para fazer face às despesas decorrentes deste Convênio o Poder Executivo Municipal aplicará 

recursos orçamentários ou extra-orçamentários.
VALOR EDESEMBOLSO:
O valor dos recursos previstos na Cláusula anterior será obtido mediante Plano de Trabalho elaborado 

pela Prefeitura Municipal, necessário a cobrir as despesas decorrentes do objeto deste Convênio. O valor 
global do presente convênio é de R$ 136.530,00 (Cento e trinta e seis mil e quinhentos e trinta reais), 
cujo desembolso competirá à Prefeitura Municipal de SAPÉ/PB.

VIGÊNCIA:
O período de execução dos serviços, objeto deste Convênio, será de 60 (sessenta) dias, não podendo 

ultrapassara duração estipulada no plano de trabalho e o prazo para sua conclusão deverá ser até 31 
de Dezembro de 2016.

Publique-se e cumpra-se.
                                                                  SAPÉ, 01 de março de 2016.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO
Prefeito

CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA
Diretor Superintendente do DER/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R E S 
O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso VI, 
da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGO devendo ser ADJUDICADO 
o objeto da licitação, nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que 
instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00001/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA;  correspondente 
procedimento ao objeto a: CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA - R$ 10.000,00.Campina Gran-
de - PB, Campina Grande - PB, 01 de Março de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R E S 
O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso VI, 
da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGO devendo ser ADJUDICADO 
o objeto da licitação, nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que 
instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00003/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONÁBIL À 
STTP, PERÍODO: 12 meses.  Correspondente procedimento ao objeto a: SECOP – SISTEMA COMP. 
DE CONT. PUBLICA  E FINANÇAS LTDA - R$ 36.000,00. Campina Grande - PB, 01 de Março de 2016.
FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO  - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONÁBIL À STTP. Período 12 
meses; RATIFICO. O Correspondente procedimento ao objeto a: SECOP – SISTEMA COMP. DE CONT. 
PUBLICA  E FINANÇAS LTDA – Valor de R$ 36.000,00. Campina Grande - PB, 01 de Março de 2016.
FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
RESULTADO JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO

(PROPOSTA DE PREÇO)
TOMADA DE PREÇO Nº: 004/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU torna público que após análise do recurso interposto 

pela empresa: CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LETDA-ME em face da proposta da empresa 
JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, DECIDE julgar pelo conhecimento e no mérito 
pelo NÃO PROVIMENTO dos recursos, pela ausência de divergência relevante nas subscrições 
do responsável técnico que justifique a dispendiosa diligência. Maiores informações na Prefeitura 
Municipal de Pitimbu no setor de licitações localizado na Rua Padre José João, centro, Pitimbu-Pb. 
(83) 98690-4748.

Pitimbu-PB, 04 de fevereiro de 2016.
Rivisson Vinícios Menezes de Souza

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00001/2016.
OBJETO: Contratação de empresa pra prestação de serviços de mão de obra para pavimentação 

em Paralelepípedos de diversas Ruas do Município nas zonas rural e urbana, Regime de execução 
empreitada por preço unitário, tipo menor preço global. Após análise e julgamento pela Comissão 
Permanente de Licitação e Assessoria Jurídica do Município, com decisão da autoridade superior do 
recurso administrativo interposto pela empresa ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA, obteve-se o 
seguinte resultado: Negar provimento ao recurso interposto pela referida empresa.  A CPL comunica 
a todos os licitantes HABILITADAS, que seus envelopes Proposta de Preços serão abertos no dia 
09.03.2016, as 08h00min, na Rua Solon de Lucena, 26 – 1° andar – Centro – Guarabira/PB. Os 
envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS das Licitantes INABILITADAS serão devolvidos totalmente 
intactos e devidamente lacrados às empresas de origens oportunamente. Os autos do processo 
encontram-se com vista franqueada aos interessados na Sala da CPL, no endereço anteriormente 
informado. Publique-se e intime-se.

Guarabira, 07 de Março de 2016.
JOSÉ FERREIR DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
A Prefeitura de Bayeux através da CPL, torna público que fará realizar a licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS, em regime de execução empreitada porPreço Unitário, com o tipo de 
Licitação MENOR PREÇO GLOBAL, a se realizar no dia 28/03/2016 às 14:00, tendo como objeto a 
Contratação de empresa especializada em construção civil para conclusão da construção de uma 
Creche Infantil - Tipo B Padrão FNDE  - Programa Pró Infância, no bairro de São Bento em Bayeux.  
Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, 
CEP 58.305-006. O Edital e seus anexos estão à disposição no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/
sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 
123/2006. Maiores Informações pelo telefone (83) 3253-4080.

Bayeux, 07 de março de 2016.
Magaywer Antoniny Soares Freire

Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente João Pessoa, 178 - Centro - Pirpirituba - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Combustível 
(gasolina comum). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3277-1076.
Email: contato@cmpirpirituba.pb.gov.br

Pirpirituba - PB, 07 de Março de 2016.
ADRIANO DE MELO FERREIRA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Ro-

dovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 14 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Construção de duas creches - Projeto 2 
Convencional: no Assentamento Dona Antônia e no Loteamento Jardim N S das Neves. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 12:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com

Conde - PB, 07 de Março de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA

Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de medicamentos da atenção básica injetáveis ou não, programa de hiper-

tensão arterial, dislipidemias e outras desordens cardiovasculares, programa de diabetes mellitus, 
programa planejamento familiar e terapia de reposição hormonal, programa saúde mental, medica-
mentos psicotrópicos do programa saúde mental e outros para atender a Secretaria de Saúde do 
Município de Joca Claudino.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: 10 301 0040 2020 MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS 000128 3390 30 MATE-

RIAL DE CONSUMO 10 301 0040 2023 MANUTENÇÕA DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB 
02 060 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS 000132 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO 10 301 
0040 2025 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 000140 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO 
000141 3390 32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10 301 0040 2026 MANUTENÇÃO DA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 000147 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO 10 301 0040 2056 MA-
NUTENÇÃO DO PROGRAMA AFB - MS 000141 3390 32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00005/2016 - 07.03.16 - DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPA-

MENTOS LTDA - R$ 364.383,00
CT Nº 00006/2016 - 07.03.16 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FAR-

MACEUTICOS - R$ 268.803,50
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 001/2016 
e Pregão Presencial nº 00001/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água.
CONTRATADA: ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO ME – POSTO OLHO DAGUA.
OBJETO: Fornecimento de combustíveis, lubrificantes e aditivo. 
VALOR GLOBAL: R$ 629.800,00 (seiscentos e vinte e nove mil e oitocentos reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB,  29 de Fevereiro de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Aquisição de medicamentos 
da atenção básica injetáveis ou não, programa de hipertensão arterial, dislipidemias e outras de-
sordens cardiovasculares, programa de diabetes mellitus, programa planejamento familiar e terapia 
de reposição hormonal, programa saúde mental, medicamentos psicotrópicos do programa saúde 
mental e outros para atender a Secretaria de Saúde do Município de Joca Claudino; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 364.383,00; PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS E FARMACEUTICOS - R$ 268.803,50.

Joca Claudino - PB, 07 de Março de 2016
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS

Prefeita 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Locação de veículos de passeio, 
utilitário médio e operacional tipo caminhão basculante para atender as secretarias do Município 
de Joca Claudino - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Joca Claudino - PB, 07 de Março de 2016
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/16
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos na Comunidade da 

Agrovila, neste Município. EMPRESAS HABILITADAS: Construforte Construções Eireli - EPP; DIT 
Construções e Serviços Ltda. - ME; Estructural Engenharia Ltda. - ME; e Humberto Ramalho Trigueiro 
Mendes - ME. EMPRESAS INABILITADAS: Costa L Construções e Empreendimentos Ltda. - ME; e 
J.F Santos Construções e Serviços Eireli. A CPL comunica que a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 17.03.16, às 08:00 horas, no mesmo local da 
primeira reunião. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no 
horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 02 de março de 2016.
OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 004/2016
OBJETIVO: Execução de obra de construção pavimentação em diversas ruas da cidade no municí-

pio de malta conforme especificações na planilha orçamentaria e edital e seus anexos, e lei 8.666/93
ABERTURA: 24 de Março de 2016 as  08:30 hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 

67, Centro, Malta- Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3471-1232.
Malta, PB 04 de março de 2016

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2016
OBJETIVO: aquisição de paralelepípedos e meio-fio para pavimentação de diversos trechos 

das vias municipais, conforme especificações constantes no termo de referência anexo I do edital.
ABERTURA: 18 de Março de 2016 as 09:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Manoel Marques, 67, Centro, 

Malta- PB, de 07:00 as 13:00, de segunda a sexta, na sala Comissão Permanente de Licitação, em 
todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs,

Malta – PB,04 de março de 2016
Ana Paula Santos da Silva

Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo Andre - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ODONTOLOGICO DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNI-
CIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 004/2013. Informações e retirada do edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 33081065.

Santo André - PB, 02 de Março de 2016
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSÊGO
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE SOSSEGO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - R$ 201.194,50.

Sossego - PB, 01 de Março de 2016
CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSÊGO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DE FORMA PARCELADA, 
PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE 
SOSSEGO-PB E AGREGADOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMÃOS LTDA - R$ 919.100,00.

Sossego - PB, 01 de Março de 2016
CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito
 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUCIONAIS (FOTOCOPIADORA/
IMPRESSORA/DIGITALIZADORA/FAX), CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊN-
CIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COPY LINE COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA - R$ 12.500,00.

Sossego - PB, 01 de Março de 2016
CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSÊGO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ABAS-
TECIMENTO D’AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIA DA 
POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOSSEGO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, 
EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 037/2016 QUE ENTRE SI FAZEM A SECRETARIA DE 
ESTADO DO GOVERNO – GERENCIA DE DEFESA CIVIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOSSEGO – PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ 
DANTAS DOS SANTOS - R$ 7.000,00.

Sossego - PB, 25 de Fevereiro de 2016
CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSÊGO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00002/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ABAS-
TECIMENTO D’AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIA DA 
POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOSSEGO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, 
EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 037/2016 QUE ENTRE SI FAZEM A SECRETARIA DE 
ESTADO DO GOVERNO – GERENCIA DE DEFESA CIVIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOSSEGO – PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JONAS 
MARQUES DA SILVA - R$ 7.000,00.

Sossego - PB, 25 de Fevereiro de 2016
CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSÊGO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ABAS-

TECIMENTO D’AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIA DA 
POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOSSEGO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, 
EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 037/2016 QUE ENTRE SI FAZEM A SECRETARIA DE 
ESTADO DO GOVERNO – GERENCIA DE DEFESA CIVIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOSSEGO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.

RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/02/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSÊGO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00002/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ABAS-

TECIMENTO D’AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIA DA 
POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOSSEGO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, 
EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 037/2016 QUE ENTRE SI FAZEM A SECRETARIA DE 
ESTADO DO GOVERNO – GERENCIA DE DEFESA CIVIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOSSEGO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.

RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/02/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSÊGO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 

CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/02/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSÊGO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
TÉCNICA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE 
PUBLICA LTDA - ME - R$ 58.500,00.

Sossego - PB, 25 de Fevereiro de 2016
CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSÊGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Horácio Ferreira, 167 - Centro - Sossego - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE 
FORMA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3643-1067. Email: cplsossego@hotmail.com

Sossego - PB, 04 de Março de 2016
ANDRÉ ROQUE DA SILVA DANTAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSÊGO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ABAS-
TECIMENTO D’AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIA DA 
POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOSSEGO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, EM 
ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 037/2016 QUE ENTRE SI FAZEM A SECRETARIA DE ESTADO 
DO GOVERNO – GERENCIA DE DEFESA CIVIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO – PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2016.
DOTAÇÃO: CONVÊNIO Nº 037/2016- SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - GERENCIA 

EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO - PB Classificação 
Orçamentária - 09.104.08.244.5003.1476.0287 - 3340.41 Fonte de Recursos - 158 Reserva Or-
çamentária - 0048

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sossego e:
CT Nº 00004/2016 - 25.02.16 - JOSÉ DANTAS DOS SANTOS - R$ 7.000,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ABAS-

TECIMENTO D’AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIA DA 
POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SOSSEGO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, EM 
ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 037/2016 QUE ENTRE SI FAZEM A SECRETARIA DE ESTADO 
DO GOVERNO – GERENCIA DE DEFESA CIVIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO – PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2016.
DOTAÇÃO: CONVÊNIO Nº 037/2016- SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - GERENCIA 

EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO - PB Classificação 
Orçamentária - 09.104.08.244.5003.1476.0287 - 3340.41 Fonte de Recursos - 158 Reserva Or-
çamentária - 0048

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sossego e:
CT Nº 00005/2016 - 25.02.16 - JONAS MARQUES DA SILVA - R$ 7.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 

CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sossego: 02090.04.123.2091 - Manutenção das 

Atividades da Secretaria de Finanças 3390.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sossego e:
CT Nº 00005/2016 - 26.02.16 - CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 

ME - R$ 58.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo Andre - PB, às 12:00 horas do dia 21 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LABORATORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. 
Informações e retirada do edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Telefone: (83) 33081065.
Santo André - PB, 02 de Março de 2016

ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LARMED DIST. DE MEDICA-
MENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 183.200,00; MEDFARMACY HOSPITALAR 
LTDA - R$ 540.000,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA 
- R$ 118.000,00.

Santo Andre - PB, 24 de Fevereiro de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita
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