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clima & tempo
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Fonte: INMET
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Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
24o  Mín.

34o  Máx.
20o Mín.

36o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,640  (compra) R$ 3,641  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,470  (compra) R$ 3,760  (venda)
EURO   R$ 4,043  (compra) R$ 4,048  (venda)

l Justiça condena nove pessoas por fraudes contra o INSS em CG. Página 6

l Servidora que adotar uma criança terá 180 dias de licença. Página 10

l Taxa de juros do cartão de crédito atinge maior nível em 20 anos. Página 13 
  
l CBF divulga a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Página 20
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Protesto

Agentes municipais de 
saúde protestaram ontem 
pela volta do pagamento 
mensal de um benefício que 
eles têm direito.  PÁGInA 5

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

PB na luta nacional 
hoje contra o Aedes

A Paraíba participa hoje de uma grande mobilização contra o Aedes aegypti em prédios públicos federais, estaduais 
e municipais. Objetivo é inspecionar e eliminar possíveis focos do mosquito transmissor de doenças.  PÁGInA 8

ACS cobram 
gratificação NORDESTÃO

Protesto aconteceu em frente 
à Secretaria de Saúde de JP
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Preventiva Microcefalia CPI da Lagoa

MP pede prisão do 
ex-presidente Lula 

Pesquisa na Paraíba 
interessa japoneses 

Vereadores não se 
entendem na CMJP 
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Ana Marinho 
estreia peça hoje 
no Teatro Piollin

PÁGInA 21 PÁGInA 23 PÁGInA 24

solIDARIEDADE Rádio Tabajara 
lança projeto que vai beneficiar
o Hospital Padre Zé.  PÁGInA 17

Grupo Nossa
Voz se apresenta 
no Clube
Cabo Branco

Show de
Gabriella Villar 
pelo Projeto 
Cambada

O Governo do Estado realizou ontem o sonho da casa própria para 
mais de mil famílias de Patos, ao entregar o Residencial Itatiunga. 
Investimento foi de R$ 47 milhões.  PÁGInA 3

Patos: mais de mil famílias  
conquistam a casa própria

Governador 
Ricardo Coutinho 

cumprimenta 
moradora do 

novo residencial
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O Brasil deve passar por outro teste 
político, neste fim de semana. As mani-
festações contra o governo, convocadas 
por movimentos como o Vem Pra Rua 
e Brasil Livre, podem desembocar em 
confrontos violentos entre críticos de 
Dilma Rousseff e defensores do mandato 
da presidente petista.

O termômetro político da semana 
manteve-se em altas temperaturas des-
de a condução coercitiva do ex-presiden-
te Luís Inácio Lula da Silva, para prestar 
depoimento à Polícia Federal acerca do 
suposto envolvimento do líder petis-
ta com o esquema de propinas que tem 
como epicentro a Petrobras.

De pronto, centrais sindicais, movi-
mentos sociais e lideranças petistas, em 
âmbito nacional, detonaram uma reação 
contrária, convocando e estimulando 
militantes a protagonizarem manifesta-
ções de rua mais contundentes em apoio 
a Lula, Dilma e o PT. Daí em diante, as es-
caramuças foram inevitáveis.

A livre expressão de pensamento é 
garantida pela Constituição brasileira. O 
direito de manifestá-lo em praça públi-
ca, também. O que é vedado pela Carta 
Magna do país é o uso da força, por in-
divíduos ou poderes constituídos, para 
tentar impedir que a opinião pública 
saia às ruas, para mostrar sua cara.

E isso vale tanto para um lado como 
para o outro. O que se espera, em mo-
mento tão delicado, é que os brasileiros 
de todas as cores partidárias entendam 

que é possível passar um duro recado 
aos representantes políticos, sem lançar 
mão de paus, pedras, “tesouras voado-
ras” e “rabos-de-arraia”.

A tensão é compreensível, levando-
se em conta as peculiaridades da crise 
política e econômica que abala a nação. 
Mas a própria presidente Dilma já per-
cebeu que estimular dissensões, até o 
ponto do enfrentamento, pode colocar 
em risco a governabilidade do país - por 
sinal, já bastante debilitada.

As lideranças dos movimentos dis-
sidentes, além dos cidadãos e cidadãos 
sem filiação de quaisquer naturezas, 
também precisam ter consciência de que 
não podem exagerar na dose, sob pena 
de transformar em veneno o que supõem 
ser remédio. Bom senso. É disso que to-
dos vão precisar, daqui para frente.

Está coberto de razão o ministro 
Marco Aurélio Mello, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ao “aconselhar” os 
grupos pró e contra Dilma, Lula e o PT 
a adotarem providências concretas, no 
sentido de evitar que se manifestem to-
dos em uma mesma data, no caso, o pró-
ximo domingo, dia 13 de março.

Teme o ministro Aurélio que os con-
frontos, caso venham a acontecer, resul-
tem em mortes de ambos os lados. A radi-
calização seria certa e as consequências, 
imprevisíveis. Para o ministro, o melhor 
seria que as “facções” (grifo nosso) se 
manifestassem em dias diferentes. “Va-
mos evitar o pior”, recomendou.

Editorial

O conselho do ministro
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O DEDO DE PEzÃO30 mOEDAsInDultO E mágOA

O fOcO é OutRO, PREfEItO

No livro de poemas publicado 
no ano passado, João Paulo faz 
referência velada ao ex-presi-
dente: “Ofereci meu ombro./
Como escada ele subiu./Abri a 
porta para ele passar/Na hora 
da porrada, a cara era minha/
Fui ser irmão, seu amigo e com-
panheiro/ Seu sofrimento foi o 
meu choro./Um dia, encontrou 
comigo. Me deu um beijo./Vi-
rou as costas e partiu. Lembrei 
de Jesus e as 30 moedas”.

Até dentro do PMDB do seu 
Estado, o Rio de Janeiro, 
Eduardo Cunha é ‘persona 
non grata’. Não foi incluído 
na lista de quatorze indi-
cados do diretório estadual 
para compor a Executiva Na-
cional do partido, cujos in-
tegrantes serão escolhidos 
no próximo sábado. A per-
gunta a fazer é: a exclusão 
de Cunha da lista tem o dedo 
de Pezão, o governador?

Beneficiado por indulto – 
recebeu ontem perdão do 
restante da pena, que cum-
pria em regime aberto – o 
ex-deputado federal João 
Paulo Cunha tem mágoas do 
PT e do presidente Lula. Con-
sidera que o partido o aban-
donou, após a condenação 
no processo do mensalão, 
ao contrário do que ocorreu 
com José Genoíno e José Dir-
ceu, também condenados.

sERIA DIfEREntE, sE VAccARI EstIVEssE sOltO
No depoimento do presidente da Fundação Petrobras de Seguridade Social, Henrique Jäger, à CPI 
dos Fundos de Pensão, coube ao deputado Efraim Filho (DEM) o ‘toque’ de humor ferino. Quando 
o depoente negou que tivesse recebido pressão política para direcionar investimentos do fundo 
de pensão, o presidente da comissão disparou: “Claro, quando ele chegou lá (no cargo), o Vaccari 
já estava preso”. João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT, é acusado de operar esquema fraudu-
lento de arrecadação de recursos. 

Na entrevista à coluna, o vereador Raoni 
Mendes rechaçou as declarações do prefei-
to, segundo as quais a oposição desmerece 
a importância da intervenção na Lagoa: “A 
Petrobras é importante, nem por isso é per-
mitido que façam dela o que quiserem. Da 
mesma forma é a Lagoa. O que teme o pre-
feito? Tem muita coisa a esconder?”

IguAl à PEtRObRAs
EnquADRAmEntO

  A Lagoa Salgada

Na cidade de Areial conheci uma se-
nhora que serve de exemplo para todos nós. 
Aposentada depois de anos dedicados à edu-
cação de rudes crianças de pés descalços, a 
saudade das palavras fez a professora Maria 
Barbosa de Lima retornar ao passado nas 
lembranças da comunidade onde sempre vi-
veu. Os cabelos brancos identificam a idade 
avançada. 

Com dedicação foi buscar nas recorda-
ções da infância a alimentação para os dias 
atuais. Para preservar a memória da comu-
nidade onde nasceu, decidiu escrever sua 
história. Histórias presenciadas ou contadas 
pelos seus antepassados. Algumas surgidas 
no imaginário popular da região. Ao final, 
sem muita ostentação, presenteou a cidade 
com um livro.

Nos últimos anos escreveu cordel, porque 
é uma literatura de alcance popular. Chamou-
nos a atenção o livro “A Fantástica Lagoa Sal-
gada”, no qual narra lendas contadas pelos 
habitantes do lugar. Esta lagoa fica localizada 
entre os municípios Areial, Pocinhos e Mon-
tadas. Suas águas possuem a mesma salini-
zação do mar, imprestável ao consumo. Num 
curto período do ano acumula água que logo 
evapora. Na região foram encontrados restos 
de fósseis, daí aumentando a curiosidade so-
bre seu passado e as lendas.

A senhora Maria Barbosa nos transmitiu 
pureza no olhar e carinho no abraço. Cativou 
ao primeiro encontro. Assim se dá com to-
dos que dela se aproximam. Conheci-a num 
evento de agricultores. Seus livros expostos 
à venda atraíram-me. 

- Comecei a escrever tarde...
- Nunca é tarde. Cora Coralina publicou 

seus livros com idade avançada...
Nem deixou completar a apresentação 

da poetisa goiana. Respondeu-me que Cora 
tinha bastante cultura, sabia escrever.

- A senhora também...
Trata-se de uma pessoa talentosa. Cora 

Coralina, Maria Barbosa, Manuel de Barros, 
Balduino Lelis conduziram a vida alimenta-
da nas brenhas esturricadas e terras inóspi-
tas do Sertão nordestino ou do Centro-Oes-
te, de onde retiraram o alimento para suas 
criações, com um modo diferente de olhar a 
vida. Nem damos conta do trabalho intelec-
tual que realizam. 

A mestra-poetisa de Areial fez uma boa 
ação, recolhendo as lendas e tradições que 
encantam. Imaginamos as noites de Lua, to-
dos ao terreiro das casas ouvindo as narrati-
vas. Lembrei-me de Tapuio quando ouvíamos 
dona Mocinha e seu Gabriel contando estórias 
de castelos medievais em lugares que nem sa-
bíamos onde ficavam ou narrando anedotas.

Chegar à velhice no aconchego familiar e 
da sociedade sempre foi um privilégio para 
resumido número de pessoas. Prazeroso é 
viver na longevidade com indulgência, satis-
fação que nem sempre muitos conseguem.

Na maioria das vezes os idosos são re-
legados pelos filhos e netos, esquecendo-se 
do ensinamento cristão de que é necessá-
rio amparar a velhice. Idosos não são fardos 
pesados ou incômodos. Alguns se tornam 
exemplos, indo buscar no limite do esforço o 
prazer de ser útil. 

A saudade das palavras fez a professora maria barbosa de lima retornar 
ao passado nas lembranças da comunidade onde sempre viveu.”

Artigo José nunes - jnunes48@hotmail.com

Ontem, ao falar pela primei-
ra vez sobre a CPI da Lagoa, 
o prefeito Luciano Cartaxo 
(PSD) retirou o foco dos 
fatos que motivaram o 
pedido de formação do 
colegiado. Em vez de se 
posicionar acerca do re-
latório da Controladoria 
Geral da União (CGU), que 
apontou superfatura-
mento de R$ 9,6 milhões 
na obra de urbanização 
do equipamento público, 
o gestor municipal tentou 
desqualificar a investigação 
solicitada pelos dez vereadores que assinaram o requerimento da CPI. Adotou o discurso segun-
do o qual a oposição estaria tentando “inviabilizar uma obra importante para a cidade de João 
Pessoa”. A acusação não se sustenta. Ontem, em entrevista à coluna, o vereador Raoni Mendes 
(foto), do PTB, disse que a oposição reconhece a necessidade de revitalização do Parque Solon de 
Lucena, “o que não significa dizer que os desvios apontados pela CGU não devam ser investiga-
dos em sua plenitude”. Em nenhum momento de sua fala, o prefeito explicou a questão central 
do debate: por que o relatório da CGU afirma que os sedimentos retirados da Lagoa foram em 
quantidade menor do que o declarado, 200 mil toneladas, na versão da prefeitura? A prefeitura, 
sendo assim, pagou a mais pelo serviço? Não há como negar: existe, sim, fato determinante 
para a instalação da CPI, que é uma prerrogativa do legislativo. Quem for culpado por eventuais 
irregularidades, que responda pelo ilícito. Simples, assim.

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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O líder da situação na Câmara de João 
Pessoa, Marco Antonio (PPS), fará 
reunião com a bancada, segunda-
-feira, para colocar ‘os pontos nos is’. 
Em outras palavras, vai ‘enquadrar’ 
os cinco vereadores da base que as-
sinaram a CPI da Lagoa para que eles 
escolham de que lado ficarão, se na 
situação ou na oposição. Não está, 
suficientemente, claro?
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Estado realiza sonho da casa própria 
para mais de mil famílias só em Patos

O governador Ricardo 
Coutinho entregou, nessa 
quinta-feira (10), 770 uni-
dades habitacionais do Resi-
dencial Itatiunga, na cidade 
de Patos, beneficiando mais 
de 3 mil pessoas que ainda 
não possuíam casa própria. 
Foram investidos R$ 47 mi-
lhões, incluindo toda a infra-
estrutura de pavimentação, 
água e energia. O empreen-
dimento é resultado de uma 
parceria entre o Governo do 
Estado e o Governo Federal, 
por meio do Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida.

As casas, com aproxi-
madamente 40,15 m² de 
área construída, obedecem 
as especificações exigidas 
pelo Programa Minha Casa, 
Minha Vida. Possuem dois 
quartos, sala, cozinha, área 
de serviço e banheiro, além 
de sistema de energia solar.

O Residencial Itatiunga 
apresenta 24 unidades já 
adaptadas para portadores 
de necessidades especiais e 
24 unidades para portado-
res de mobilidade reduzi-
da, adequadas aos itens de 
acessibilidade vigentes nas 
Normas Brasileiras e Nor-
mativos do Programa Minha 
Casa, Minha Vida.  

Na ocasião, o gover-
nador Ricardo Coutinho 
visitou uma das casas do 
residencial e fez a entrega 
de chaves para moradores. 
“Essa é uma das grandes ale-
grias que tenho na vida, po-
der ver o olhar realizado de 
cada pessoa beneficiada com 
estas residências. Aqui tem 
a estrutura adequada, com 
água e energia já funcionan-
do, vai ter um posto de saú-
de e ainda uma escola. Tudo 
isso para melhorar a vida do 
cidadão. Mesmo neste perío-
do de crise no País, podemos 
dizer que a Paraíba continua 
evoluindo. Aproveitem bem 
suas casas, uma moradia é a 

FotoS: José Marques/Secom-PB

Foram investidos mais de 
R$ 40 milhões nas novas 
unidades residenciais  

Governador Ricardo Coutinho 
foi recepcionado pelos 

novos mutuários durante a 
solenidade de entrega das 

chaves, nessa quinta-feira, 
na Morada do Sol

A potencialidade e a necessidade 
de ampliação da geração de emprego 
e renda nos municípios de Cajazeiras 
e região, que tem forte vocação para 
a produção têxtil, e de Triunfo, gran-
de produtor de panelas e utensílios 
de alumínio, será debatida pela Co-
missão de Desenvolvimento, Turismo 
e Meio Ambiente da ALPB, junto com 
o Empreender, durante uma audiên-
cia pública, nesta sexta-feira (11). O 
evento, coordenado pelo presidente 
da Comissão, deputado Jeová Cam-
pos, será realizado em parceria com o 
secretário do Empreender na Paraíba, 
Tibério Limeira, e acontecerá na Câ-
mara Municipal de Vereadores de Ca-
jazeiras, a partir das 10h.

“A principal indústria de Cajazei-
ras não é situada na cidade, nem na 
Paraíba. Nós temos hoje mais de 10 
mil pessoas que vivem de revender 
confecções compradas em Pernambu-
co, nas cidades de Toritama e Santa 
Cruz do Capibaribe. Essa é a principal 

fonte de renda no Alto Sertão do Es-
tado. Se nós sabemos vender, onde 
vender, porque não produzirmos esses 
produtos”, destaca Jeová.

 Segundo o parlamentar, uma das 
ações que começam a possibilitar essa 
mudança é a implantação de cursos 
específicos destinados a designer de 
moda, operadores de máquinas que 
serão ofertados na futura Escola Téc-
nica de Cajazeiras. “O secretário de 
Educação, Alessio Trindade, já nos ga-
rantiu essa grade curricular por enten-
der que isso viabilizará a implantação 
futura de um polo têxtil naquela re-
gião”, argumenta Jeová. A ida do Em-
preender também reacende as espe-
ranças de que se formate uma ajuda 
específica ou direcionada de crédito.

“O investimento de unidades fa-
bris em Cajazeiras, que aproveite os 
pequenos fabricantes de roupa que já 
atuam na região, é uma defesa desde 
meu primeiro mandato”. enfatizou o 
deputado Jeová.

Audiência pública debaterá 
polo têxtil do Sertão na AL

alternativa econômica

A presidente da Compa-
nhia Estadual de Habitação Po-
pular da Paraíba (Cehap), Emí-
lia Correia Lima, lembrou que, 
com a entrega do Residencial 
Itatiunga, o Governo do Esta-
do já construiu mais de 1000 
unidades habitacionais somen-
te em Patos. “Estou tão feliz 
quanto a população que hoje 
recebe as moradias. Organiza-
mos a parte estrutural, cuida-
mos de todos os detalhes para 
garantir a qualidade desta 
obra que beneficia mais de 700 
famílias. Agora já passamos da 
marca das 1000 casas entre-
gues na região de Patos. Atra-
vés da parceria com o Governo 
Federal ainda vamos entregar 
muito mais casas”, enfatizou.

O superintendente do Ban-
co do Brasil, Jeferson Amando, 
participou da solenidade e fa-
lou da alegria de ter colabora-
do com o empreendimento. “O 
Banco do Brasil está completan-
do 100 anos aqui na Paraíba e 
é com muito orgulho que es-
tamos aqui para entregar esse 
residencial, fruto da parceria 
do Governo Estadual com o 
Governo Federal. Sabemos da 
importância da moradia para o 
cidadão e, por isso, ficamos sa-
tisfeitos em participar da reali-
zação deste sonho dos morado-
res de Patos”, frisou.

Já a prefeita de Patos, Fran-
cisca Mota, disse ter a certeza de 
que este era o presente mais im-
portante que as famílias bene-

ficiadas receberam nos últimos 
anos. “O Governo do Estado 
trabalhou para concluir este re-
sidencial e nós vamos garantir o 
aporte da prefeitura no que for 
necessário para a qualidade de 
vida dos cidadãos que aqui vão 
morar. Parabéns a todos vocês 
que foram contemplados com 
esta grande obra”, enfatizou.

A infraestrutura do Residen-
cial Itatiunga contempla Rede 
de Abastecimento D’Água (com 
Adutora, Estação Elevatória de 
Recalque e Reservatório Eleva-
do), Rede de Esgotamento Sani-
tário (com Estação de Tratamen-
to de Esgoto), Energia Elétrica, 
Drenagem de Águas Pluviais, 
Terraplenagem e Pavimentação 
em Paralelepípedo (inclusive do 

Residencial Itatiunga é dotado de infraestutura

base estrutural de uma famí-
lia”, ressaltou.

A dona de casa Jacilene 
Gomes tem três filhos, mo-
rava de aluguel e disse que 
está muito feliz com a resi-
dência nova. “Essa casa re-

presenta tudo pra mim e pra 
minha família. É um sonho 
realizado. Enfim vou poder 
me livrar do aluguel e viver 
mais tranquila com meus fi-
lhos”, comemorou.

“Faz 5 dias que não dur-

mo esperando a hora de re-
ceber a chave da minha casa. 
Nunca possui uma moradia e 
este era meu grande sonho. 
Hoje vejo que se realizou, 
graças a Deus e ao governa-
dor Ricardo Coutinho”, agra-

deceu a merendeira Maria do 
Céu Rodrigues de 55 anos.

Já Edvânia Ribeiro dis-
se que somente com a ajuda 
do Governo do Estado ela e o 
marido,  Jurandir Lima, vão 
poder ter a casa própria. “O 

aluguel sempre foi um gasto a 
mais para minha família. Esta 
casa significa a liberdade 
deste peso que todo mês nos 
preocupava. Eu e meu esposo 
estamos cheios de alegria”, 
afirmou emocionada.

acesso). Além disso, o Residen-
cial será dotado de uma Escola 
e uma Unidade Básica de Saúde.

Emocionada uma mutuária se deixa 
abraçar ao governador Ricardo Coutinho

Por conta da ausência de 
deputados esta semana nas 
sessões da Assembleia Legis-
lativa do Estado, o presiden-
te da Casa Adriano Galdino, 
acatou ontem proposta do 
deputado Raniere Paulino, 
e afirmou que vai se reunir 
com os deputados e também 
colocar em votação na pró-
xima terça-feira, o corte do 
ponto para os faltosos. Esta 
semana ocorreram tantas 
faltas na AL que as sessões 
ficaram sem quorum para 
votar qualquer projeto de lei.

Em razão das ausências 
de parlamentares nesta se-
mana, os deputados faltosos 
foram taxados de gazeteiros 
o que irritou o presidente da 
Assembleia que usou ontem 
a tribuna para se defender. 
Ele disse que não admite 

Presidente da Assembleia ameaça 
cortar ponto de deputados faltosos

Falta De QUorUm

José Alves
Zavieira2@gmail.com

ser chamado de gazeteiro e 
afirmou que a função do pre-
sidente não se resume ape-
nas ao plenário. “Tenho uma 
agenda administrativa exter-
na e ontem saí da Casa por 
volta das 15h. Essa matéria 
chamando os deputados de 
gazeteiros, veiculada por um 

jornal local, envergonha a 
imprensa da Paraíba porque 
é mentirosa”, afirmou.

Galdino disse ainda, que 
gazeteiro é o cidadão que 
foge de sua responsabilida-
de, eu volto a dizer que es-
tava na Casa, mas atendendo 
no gabinete da presidência, 
inclusive recebi ontem duas 
arquitetas que estão fazendo 
o projeto da nova Assembleia 
Legislativa e recebi também 
deputados de oposição, da si-
tuação e hoje (ontem) tenho 
outras pessoas para receber 
no gabinete da presidência.

O presidente da Casa, 
disse também que é um dos 
deputados mais assíduos da 
AL, e informou que por con-
ta da crise que passa o País, a 
Assembleia está trabalhando 
no “vermelho”, diminuindo 
custos e ressaltou que é pre-
ciso arranjar outras formas 
de cortar mais despesas.Deputado Adriano Galdino



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA- FEIRA,  11 de março de 2016

Políticas

CPI da Lagoa inquieta vereadores da 
base de sustentação do prefeito 
Intervenções na Lagoa são 
fundamentais para JP, 
afirmam parlamentares

Bosquinho (DEM) e 
Marmuthe (PSD) usaram 
seus pronunciamentos nes-

sa quinta-feira (10) para de-
fender as obras no equipa-
mento localizado no Centro 
da capital paraibana

A discussão em torno 
das obras da Lagoa do Par-
que Solon de Lucena foi tema 
de vários pronunciamentos 
na Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), na manhã 
dessa quinta-feira (10). En-
tre os parlamentares, Bos-

quinho (DEM) e Marmuthe 
(PSD) enfatizaram a impor-
tância das intervenções no 
equipamento localizado no 
centro da capital paraibana. 
“Estão tentando desquali-
ficar e tirar o foco dessas 
ações”, avaliou Bosquinho.

O democrata também 
afirmou que a população 
pessoense é politizada e co-
nhece o atual cenário muni-

cipal. “Isso de dizer que não 
queremos investigar e es-
clarecer os fatos não é ver-
dade. O povo percebe que, 
muitas vezes, há uma tenta-
tiva de antecipar o período 
eleitoral, para não deixar 
o prefeito Luciano Cartaxo 
(PSD) continuar apresen-
tando suas ações, como tem 
feito com maestria”, defen-
deu Bosquinho.

Já o parlamentar Mar-
muthe comentou, na tribuna 
da Casa: “Nunca houve uma 
ação tão efetiva no Parque 
Solon de Lucena, para dar 
dignidade àquele local que 
é um símbolo da nossa cida-
de. Anteriormente, havia in-
tervenções cosméticas que 
não pretendiam resolver de 
forma definitiva os proble-
mas, como ocorre agora”. 

Érika Bruna Agripino e
Clarisse Oliveira 
Secom-PMJP

O vereador Bruno Farias (PPS) usou a 
tribuna da Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), na sessão ordinária des-
ta quinta-feira (10), para destacar que 
a sociedade espera uma atitude mais 
proativa dos políticos a favor de inves-
tigações sobre indícios de corrupção. 
Segundo o parlamentar, o Brasil está 
passando por um momento em que a 
população está clamando por investiga-
ções para combater a corrupção.
“O que a sociedade espera de todos nós 
é essa postura altiva, independente e co-
rajosa de enfrentar os fatos de cabeça 
erguida, mesmo que venha a contrariar 
interesses políticos. O povo que ocupa 
nossas galerias não quer saber de alian-
ças políticas, quer saber de político que é 
a favor da sociedade”, discursou.

O parlamentar 
afirmou que 
defende a instala-
ção de Comissões 
Parlamentares de 
Inquéritos (CPIs) 
na Casa Napoleão 
Laureano. “Assinei 
pedidos de instau-
ração de CPIs e 
assinarei quantos 
surgirem. O espí-
rito de fiscalização não é favor, é dever 
do vereador. Não tenho compromisso 
com o erro. Se quem errou está próximo 
a mim, ainda assim, quero que pague pelo 
erro. Temos que incorporar esse senti-
mento, pois são as pessoas nas ruas que 
estão pedindo”, declarou Bruno Farias. 

“Como faremos uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) para analisar um 
relatório? Qual a força que os vereadores 
têm para analisar uma relatoria? A Con-
troladoria-Geral da União (CGU) é maior do 
que a gente. Ela faz recomendações para 
se cumprir”, afirmou o líder da bancada 
da situação da Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), Marco Antônio (PPS), na 
sessão ordinária desta quinta-feira (10).
O líder criticou os motivos da oposição 
para protocolar a “CPI da Lagoa”, que 
pretende investigar supostas irregularida-
des nas obras de revitalização da Lagoa 
do Parque Solon de Lucena, com base em 
fatos apontados em relatório da CGU. O 
documento sinalizou inconsistências em 
relação à execução das obras e indícios 
de superfaturamento na ordem de R$ 9,6 

milhões.
Durante pronuncia-
mento, o parlamen-
tar afirmou que o 
instrumento da CPI 
serve para analisar 
um fato determina-
do, e não um docu-
mento. Ele destacou 
também que o 
prefeito da capital, 
Luciano Cartaxo (PSD), atendeu  
às recomendações feitas pela CGU.
Marco Antônio teme o uso indevido da 
CPI, pela bancada de oposição, para fins 
eleitoreiros. “Não podemos transformar um 
instrumento sério de investigação, como 
a CPI, em uma ferramenta de interesse 
eleitoral. Cabe a gente ter esse cuidado. 

O vereador Sérgio da SAC (SD) se pronunciou 
na sessão ordinária dessa quinta-feira (10), 
na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), 
para tratar da proposta de criação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na 
Casa para investigar supostas irregularidades 
nas obras de revitalização da Lagoa do Par-
que Solon de Lucena. O parlamentar conde-
nou o uso do tema para fins eleitoreiros no 
âmbito da capital paraibana.
“Tem que se investigar sim, e essa é uma 
das nossas principais atribuições enquanto 
parlamentares, mas não se pode usar isso 
para fazer palco político nesta Casa. Não 
estamos negando a relevância do relatório 
da Controladoria-Geral da União (CGU), mas 
esse documento pode estar sendo usado 
para fazer politicagem”, afirmou. 
Sérgio da SAC também disse que, em outras 

gestões, questões sé-
rias não tiveram o mes-
mo tratamento. “Diz-se 
que, nas administrações 
anteriores, tudo estava 
às mil maravilhas. No 
entanto, pelo que me 
lembro, a única obra da 
Lagoa naquela época 
foi o monumento A 
Pedra do Reino”, disse.
Em aparte, os vereadores Bruno Farias 
(PPS) e Raoni Mendes (PTB) reiteraram 
que a proposta de Comissão feita pela 
oposição da Casa se deu porque diversos 
requerimentos com pedidos de informa-
ções não foram atendidos, e essa seria a 
única CPI sugerida que tem embasamento 
em um documento oficial. 

A Prefeitura Municipal de João Pessoa 
(PMJP) teria obstaculado à Controla-
doria-Geral da União (CGU) o acesso a 
informações e documentos referentes 
às obras de requalificação do Parque 
Solon de Lucena, a Lagoa. Isso foi o 
que defendeu o vereador Raoni Men-
des (PTB), nessa quinta-feira (10), na 
sessão ordinária da Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP).
O parlamentar usou seu pronunciamento 
para destacar o que considera fatos 
determinantes apontados no pedido de 
instalação da “CPI da Lagoa”, protoco-
lado na última terça-feira (8), na Casa. 
Segundo Raoni, o relatório com mais de 
540 laudas da CGU elenca pelo menos 
12 itens que não foram entregues pela 
PMJP, além de falhas e ilegibilidade na 

papelada que foi 
cedida. 
“A cópia digitali-
zada do processo 
de concorrência 
pública não esta-
va legível, como 
também a segunda 
cópia que foi cedi-
da. A digitalização 
e a análise do pro-
cesso licitatório original de concorrência 
pública também foram negadas, sob a 
alegação de preservar a integridade dos 
seus elementos, como se a CGU fosse 
uma casa política. No entanto, docu-
mentos de outras obras da PMJP na ca-
pital foram entregues sem problemas”, 
observou Raoni. 

Bruno Farias, PPS, foi à tribuna e destacou 
que o povo quer investigar se há corrupção

Líder da situação teme uso eleitoreiro de “CPI 
da Lagoa” que vai apurar superfaturamento 

Sérgio da SAC, do SD, pediu uma análise mais 
acurada do caso e não nega relevância da CGU

PMJP teria dificultado informações sobre as 
obras à CGU, disse o parlamentar Raoni Mendes

FOTOS: Olenildo Nascimento

FOTO: Marcos Russo

“Dizer que não 
queremos 
investigar e 
esclarecer os 
fatos não é 
verdade”
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Profissionais querem que a 
prefeitura repasse verba do 
PMAQ, atrasado há um ano 

Agentes de saúde protestam em JP
POR FALTA DE PAGAMENTO

Agentes municipais de 
saúde fizeram na manhã de 
ontem um movimento em 
frente à Secretaria Munici-
pal de Saúde de João Pessoa, 
na Avenida Julia Freire, no 
bairro da Torre, em protesto 
a falta de repasse por par-
te da prefeitura da verba do 
PMAQ - Programa Nacional 
de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica. 
Cerca de dois mil agentes co-
munitários de saúde de João 
Pessoa estão sem receber 
esse benefício por parte da 
prefeitura há um ano.

O PMAQ é um programa 
do Ministério da Saúde, cujo 
objetivo é a valorização dos 
servidores da saúde como 
forma de estimular o profis-
sional que atua em equipes 
multiprofissionais no âmbito 
da Atenção Básica e da Estra-
tégia de Saúde da Família. De 
acordo com Júnior Leandro 
Azevedo de Macedo, presiden-
te do Sindicato Municipal dos 
Agentes Comunitários de Saú-
de de João Pessoa (SIMACS), 
o protesto é um movimento 
pacífico como forma de reivin-
dicar os direitos da categoria.

“Essa verba é repassada 
pelo Ministério da Saúde às 
prefeituras municipais que 
repassam mensalmente aos 
agentes comunitários da saú-
de, fato que não vem ocor-
rendo há um ano aos profis-
sionais de João Pessoa”, disse 
o sindicalista, argumentando 
também que a categoria tinha 
uma gratificação de R$ 200,00 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Os agentes municipais protestaram em frente à Secretaria de Saúde da capital, no bairro da Torre, pedindo a volta do pagamento do benefício 

no contracheque que foi reti-
rada. “Nós tínhamos uma gra-
tificação prevista em lei, inclu-
sive que constou no edital do 
último concurso realizado em 
2007, que foi incorporada ao 
salário base em forma de au-
mento”, explicou.

As faixas com as frases 
“Prefeito, não podemos mais 
esperar pela volta do paga-
mento mensal da PMAQ” e 
“Sr. Prefeito, agentes na rua, a 

culpa é sua”, bem como o bolo 
de aniversário de um ano sem 
receber a PMAQ, marcaram o 
protesto que interditou a rua 
causando congestionamento 
no trânsito. 

Ao receber os manifes-
tantes, o gerente de Atenção 
Básica à Saúde da Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa, 
Gilliard Abrantes, se mostrou 
surpreso com o movimento 
sob alegação de que vinha dia-

logando constantemente com 
a direção do SIMACS.

O gerente explicou que o 
município de João Pessoa faz 
adesão ao PMAQ, programa 
que é feito em ciclo, no período 
de 2011/2012 (primeiro ciclo), 
2013/1014 (segundo ciclo) e 
agora o terceiro ciclo, que é re-
ferente aos anos 2015/2016. 
Esse é um programa de adesão 
financiado pelo Ministério da 
Saúde e, quando o município 

faz essa adesão, ele fica na es-
pera do repasse da verba por 
parte do Ministério para serem 
repassadas para as Unidades 
de Saúde da Família.

Conforme a portaria do 
PMAQ, o município tem que re-
ceber 20% do valor de adesão 
de todas as equipes, que pode 
ser destinado ao pagamento a 
profissionais ou ser utilizado 
com insumos ou outros equi-
pamentos. “Eu confesso que 

estou surpreso com esse mo-
vimento porque João Pessoa 
optou em fazer o pagamento 
aos profissionais no primeiro 
e segundo ciclo e iremos fazer 
o mesmo nesse terceiro ciclo. 
Nós não podemos fazer esse 
pagamento no momento por-
que ainda não foi fechada a 
adesão junto ao Ministério da 
Saúde, portanto ainda não re-
cebemos o repasse dessa ver-
ba”, explicou o gerente.

FOTO: Evandro Pereira

Para chamar a aten-
ção da sociedade sobre 
a importância de preser-
var os recursos naturais, 
a Superintendência de 
Administração do Meio 
Ambiente (Sudema) 
participou do I Salão de 
Sustentabilidade e Meio 
Ambiente. O evento foi 
promovido pelo Institu-
to Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (IFPB), na quar-
ta-feira (9), para divul-
gar as ações no campus 
da instituição, na capital

Na oportunidade, 
alunos, professores e 
a população puderam 
conhecer como atua e 
quais são os trabalhos 
desenvolvidos pelo se-
tor de Educação Am-
biental da autarquia. O 
Jardim Botânico Benja-
min Maranhão também 
marcou presença no 
evento, divulgando as 
trilhas e as espécies de 
plantas que podem ser 
encontradas na  Mata 
do Buraquinho.

A coordenadora de 
Estudos Ambientais da 

Sudema, Taciana Wan-
derley Cirilo, destacou a 
importância de eventos 
desse porte. “Nos pos-
sibilita mostrar o traba-
lho que a Sudema tem 
feito, a inovação de sair 
da parte de fiscalização 
e ir para um trabalho 
preventivo. A ideia é 
que as pessoas tomem 
conhecimento do que 
é o meio ambiente, de 
como preservá-lo, evitar 
a degradação e não co-
meter nenhum crime”, 
comentou.   

A estudante de Con-
trole Ambiental, Ana 
Kamylla, também res-
saltou a importância de 
divulgar os trabalhos no 
Salão. “Como a susten-
tabilidade é um assunto 
que está em alta hoje 
em dia, muita gente 
sabe dos problemas am-
bientais que o mundo 
enfrenta nos dias atuais, 
mas falta o conhecimen-
to de ações que possam 
amenizar os impactos. 
Atitudes como a da edu-
cação ambiental são es-
senciais”, afirmou.

Sudema participa 
de evento do IFPB

SUSTENTABILIDADE
Caminhada 
Penitencial da 
Diocese de CG 
vai ser domingo

Mais de 40 mil pessoas 
são esperadas na 18ª Cami-
nhada Penitencial da Dioce-
se de Campina Grande, que 
acontece no próximo domingo 
(13). Da Catedral de Nossa Se-
nhora da Conceição até o Con-
vento Santo Antônio de Ipua-
rana, em Lagoa Seca, são 11km 
de um percurso marcado pela 
fé. A concentração na Catedral 
começa às 5h30 com a Santa 
Missa. Às 6h10 a Caminhada 
será iniciada.

Todos os anos é possível 
observar a diversidade do pú-
blico e as muitas demonstra-
ções de fé. “São pessoas descal-
ças, outras com o terço na mão, 
outras no silêncio do coração, 
mas todas com o mesmo sen-
timento: o de buscar o perdão 
e a conversão”, destacou Dom 
Manoel Delson, bispo de Cam-
pina Grande.

Homens do Exército e a 
Polícia Rodoviária Federal or-
ganizam a multidão para que 
ocupem apenas uma via do 
percurso, que passa pela Av. 
Floriano Peixoto, Av. Manoel 
Tavares e BR-104 até o Con-
vento. Equipes também farão a 
distribuição de água por todo 
o trajeto e ambulâncias esta-
rão de prontidão para atender 
a quem precise.

A Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande (PMCG) 
publicou dois editais sobre o 
recadastramento dos vende-
dores ambulantes que atuam 
no Parque do Povo durante 
O Maior São João do Mundo, 
um para quem deseja comer-
cializar bebidas (água, cerve-
ja e refrigerante) e outro com 

as regras para os comercian-
tes de produtos diversos. O 
período de recadastramento 
se inicia na próxima segun-
da-feira (14) e segue até o 
dia 17 deste mês.

Para se recadastrar, os 
vendedores ambulantes de-
vem comparecer, das 10h às 
16h, à sala 204 do Edifício 
Work Center, localizado na 
Rua Treze de Maio, no cen-

tro de Campina Grande (em 
frente à Clipsi), portando 
as cópias dos seguintes do-
cumentos: RG, CPF, certidão 
de antecedentes criminais, 
comprovante de residência 
local ou contrato de aluguel 
com no mínimo seis meses 
de locação, comprovante de 
quitação de débito do São 
João de 2015, além de uma 
foto 3x4.

Começa na próxima 2a feira o 
cadastramento dos ambulantes

MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO

Calendário

l A Coordenação de Desenvolvimento Local dividiu o recadastramento por ordem alfabética:

Segunda-feira - 14 de março – Bebidas (água, cerveja e refrigerante)
Vendedores com nomes iniciados com a letra A até L

Terça-feira - 15 de março – Bebidas (água, cerveja e refrigerante)
Vendedores com nomes iniciados com a letra M até Z

Quarta-feira - 16 de março – Produtos de diversos segmentos
Vendedores com nomes iniciados com a letra A até L

Quinta-feira - 17 de março – Produtos de diversos segmentos
Vendedores com nomes iniciados com a letra M até Z

Não será permitida a participação de comerciantes não residentes em Campina Grande e, não 
efetuando o recadastramento no período especificado acima, o ambulante perderá o direito 
de sua inscrição.
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Justiça Federal condena 9 pessoas 
por fraudes contra o INSS em CG
Organização criminosa 
foi desarticulada durante 
a Operação Fanes 

A Justiça Federal conde-
nou os nove primeiros réus, 
de um total de 33 denuncia-
dos pelo Ministério Público 
Federal na Paraíba (MPF) de 
integrarem uma organização 
criminosa desarticulada du-
rante a Operação Fanes, a pe-
nas que variam de oito a 24 
anos de reclusão e multa de 
R$ 1.400.000,00 para repa-
ração dos danos causados à 
Previdência Social. As fraudes 
contra o INSS foram pratica-
das na Agência do Dinamérica, 
em Campina Grande, a 130km 
de João Pessoa. A operação 
foi deflagrada em setembro 
de 2015 por uma força-tarefa 
entre o MPF, Polícia Federal e 
Instituto Nacional de Seguri-
dade Social (INSS). 

O esquema, comandado 
por André Soares da Cunha, 
servidor do INSS, atuou prin-
cipalmente entre os anos de 
2013 e 2015, com o envolvi-
mento de diversas pessoas 
que tinham tarefas bem de-
finidas, como cooptadores e 
falsários. A quadrilha atuava 
especialmente na obtenção 
de benefícios e empréstimos 
consignados fraudulentos. 
Além da prisão e multa, André 
Cunha também teve decretada 
a perda do cargo e inabilitação 
ao exercício de função ou car-
go público pelo prazo de oito 
anos, após o cumprimento da 
pena de prisão.

Desmembramento
A denúncia original con-

tra 33 réus foi desmembrada 
em seis processos e a pri-
meira sentença é referente 
ao julgamento do primeiro 
grupo formado pelos líderes 
da organização criminosa. Es-
tão sendo realizadas, durante 
todo este mês, audiências dos 
outros cinco grupos desmem-
brados. Em 2016 já foram ins-

taurados 91 novos inquéritos 
derivados do desdobramento 
das investigações.

Os réus condenados são 
André Soares da Cunha, Aluska 
Tavares dos Santos, Edvan Ra-
mos dos Santos, Giovanni Cae-
tano Soares da Silva, Romero 
Batista Teófilo, Dorgival Caeta-
no da Silva, José Alexandre dos 
Santos, José Pereira da Silva e 
Jacqueline Guedes Carneiro.

Para a procuradora da 
República Acácia Suassuna, 
o sucesso das investigações 
decorreu da conjugação de 
esforços da força-tarefa entre 
MPF, Polícia Federal e INSS. 
“Mas nada disso teria se con-
cretizado se não houvesse 
tido uma atuação célere, téc-
nica e eficiente por parte da 
Justiça Federal”, ressaltou.

Celeridade
A Operação Fanes foi mar-

cada pela necessidade de ex-
trema celeridade “porque a in-
vestigação ocorreu em tempo 
real, ainda com as atividades 
da organização criminosa se 
desenvolvendo”, contou Acácia 
Suassuna. “Tivemos que correr 
contra o tempo para cessar as 
atividades da organização cri-
minosa porque todos os 298 
benefícios fraudulentos esta-
vam ativos, sangrando os cofres 
públicos”, revelou. O prejuízo 
causado ao erário foi de aproxi-
madamente R$ 3 milhões.

Em menos de um ano, 
após início das investigações, 
saiu a primeira condenação. O 
inquérito foi instaurado em 29 
de maio de 2015, a operação 
deflagrada em 9 de setembro 
e a denúncia contra 33 réus 
apresentada à Justiça Federal 
em 19 de outubro do mesmo 
ano. Ainda em dezembro de 
2015 foi concluída a instrução 
criminal (apresentação das 
provas) e apresentadas as ale-
gações finais pelo MPF. 

A sentença condenou os 
réus pelos crimes tipificados 
nas leis nº 12.850/2013 e nº 
9.613/98, e nos Artigos 304 e 

313-A, ambos do Código Pe-
nal. Também foi decretado o 
perdimento de bens dos réus 
em favor da União.

Economia do erário
Já no momento da defla-

gração da Operação Fanes fo-
ram suspensos os pagamentos 
dos 298 benefícios fraudulen-
tos. Segundo o INSS, a decisão 
judicial que determinou a sus-
pensão imediata dos benefí-
cios é inédita no País. Ainda 
de acordo com a autarquia 
previdenciária, mensalmente 
está sendo economizado dos 
cofres públicos, o valor de 
R$ 355.173,50, apenas em 
decorrência do que deixou de 
ser ilegalmente pago. Após seis 
meses da deflagração da Ope-
ração Fanes, completados em 
9 de março, já foi evitado o pre-
juízo de mais de R$ 2 milhões. 

Operação Fanes
Uma força-tarefa do MPF, 

Polícia Federal e INSS desar-
ticulou em Campina Grande 
grupo criminoso que obtinha 
benefícios previdenciários 
fraudulentamente, através da 
atuação do servidor do INSS 
André Soares da Cunha. Ele 
trabalhava, em geral, com dois 
tipos diferentes de benefício: 
aposentadoria por idade rural 
e pensão por morte. Na inves-
tigação, os esforços foram cen-
trados nas pensões por morte, 
concedidas com base em dados 
de empresas e pessoas fictícias 
e serviam basicamente para 
pagamento do próprio grupo, 
familiares e pessoas que co-
nheciam o esquema. A parte 
ostensiva da investigação ocor-
reu em 9 de setembro de 2015, 
com a deflagração da Operação 
Fanes (em alusão à divindade 
grega da procriação e geração 
de novas vidas, uma vez que os 
investigados “criavam” institui-
dores e beneficiários da Previ-
dência Social).  Foram cumpri-
dos 17 mandados de prisões 
preventivas e 11 mandados de 
prisões temporárias.

A Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos de João Pessoa 
normalizou no final da tarde de 
ontem a operação ferroviária de 
Cabedelo à Santa Rita. Após re-
união com o líder dos moradores 
de Várzea Nova, Aluízio Paulino, 
que entregou a pauta de reivindi-
cações à CBTU e garantiu que não 
haveria mais protestos até o fim 
do inquérito policial, do laudo da 
perícia do IPC e da sindicância in-
terna, o superintendente da com-
panhia, Paulo Barreto, autorizou 
a normalização da operação nos 
trechos de Várzea Nova e Santa 
Rita.

Segundo a CBTU, a paralisação 
da operação no trecho tinha ocor-
rido para garantir a integridade 
dos funcionários, passageiros e da 

própria população do local, bem 
como a segurança do tráfego fer-
roviário e rodoviário. O motivo 
foram os protestos realizados esta 
semana na passagem de nível de 
Várzea Nova, local do acidente 
envolvendo um trem e um ôni-
bus de passageiros no dia 29 de 
fevereiro. Os protestos tiveram a 
participação de parentes e amigos 
das vítimas que pediam justiça no 
caso do acidente e punição aos 
responsáveis pela tragédia que 
deixou cinco pessoas mortas.

Com a garantia dos moradores 
que não haverá mais protestos, já 
que eles mesmos ficaram prejudi-
cados sem o transporte ferroviá-
rio, a CBTU João Pessoa liberou o 
trecho. O horário normal de fun-
cionamento é das 4h25 às 19h41.

CBTU normaliza operação 
com trem até Santa Rita

APÓS PROTESTOS

FOTO: Divulgação

Usuários já podem voltar a utilizar os trens de Cabedelo a Santa Rita, das 4h25 às 19h41

A Fundação Desenvol-
vimento da Criança e do 
Adolescente Alice de Al-
meida (Fundac) divulgou 
ontem o resultado final do 
processo seletivo simpli-
ficado – homologado por 
ordem de classificação e 
vagas – dos profissionais 
classificados para compor 
equipe do Projeto de For-
mação Continuada para 
Socioeducadores - “Cons-
truindo Saberes nos Cami-
nhos da Socioeducação no 
Estado da Paraíba”.

Foram selecionados 
profissionais para os car-
gos de assessor técnico, 
ministrantes/oficinas, téc-
nico de nível superior para 
revisor, técnico de nível su-
perior para diagramador, 
técnico de nível superior 
para editor de textos e pro-
fessor ou técnico de nível 
superior para orientação 
on-line.

Os selecionados e 
aprovados estão convoca-
dos dentro das vagas ofe-
recidas para apresentar-se 

Fundac divulga classificados 
para Formação Continuada 

PROCESSO SELETIVO

Os classificados

munidos dos documentos 
necessários, no prazo de 
até 30 dias, na sede da Fun-
dac, situada à Rua Profes-
sor José Coelho, 30, Edifí-

cio Alagamar, Tambiá, na 
capital, a fim de efetuar os 
trâmites legais. A relação 
também está divulgada no 
Diário Oficial do Estado.

n Assessor técnico
Vaga: 1 
Marcos Luis Deparis

n Ministrantes/Oficinas
Vagas: 2 
Terlúcia Maria da Silva
Angeli Raquel Raposo Lucena de Farias

n Técnico de nível superior para revisor
Vaga: 1 
Ana Ximenes Gomes de Oliveira

n Técnico de nível superior para diagramador
Vaga: 1
Eduardo de Santana Medeiros Alexandre

n Técnico de nível superior para editor de textos
Vaga: 1
Suelene de Sousa

n Professor ou técnico de nível superior para orientação on-line
Vaga: 1
Antônio Ricardo Beltrão Firmino

A Polícia Civil, por meio da De-
legacia do município de Coremas, 
cumpriu na manhã de ontem man-
dado de prisão preventiva em desfa-
vor de José Williams da Silva, de 28 
anos. Ele foi preso no centro da cida-
de, no interior de um estabelecimen-
to comercial. O preso é suspeito de 
participar de uma quadrilha respon-
sável por vários assaltos na região de 
Coremas. Parte da quadrilha já havia 
sido presa no mês de fevereiro, tam-
bém no município. 

De acordo com o delegado Glau-
ber Fontes, da 17ª Seccional, com sede 
em Itaporanga, o suspeito também é 
um foragido de uma operação defla-
grada no ano de 2015 na cidade de 
Coremas, que recebeu o nome de ‘Ire-
ne’, e na época ele teria fugido para o 
Estado de São Paulo.

Após ser ouvido na Delegacia de 
Coremas, José Williams foi encami-
nhado para uma unidade prisional do 
Estado, onde deverá aguardar as deci-
sões da Justiça. 

Mais prisões
Na quarta-feira (9), a Polícia 

Civil, por meio da Delegacia da ci-
dade de Conceição, sob a coordena-
ção do delegado Rodrigo Pinheiro, 
prendeu quatro pessoas suspeitas 
de homicídio. Todos foram presos 
em cumprimento de mandados de 
prisão temporária de 30 dias, expe-
didos pelo juiz da Comarca de Con-
ceição, Antonio Eugenio.  Os quatro 
são suspeitos de participarem da 
morte de Edinildo Liberato Pedone, 
de 28 anos, que foi assassinado a 
pedradas. 

Participação direta
Foram presos: Giorgio Figueiredo; 

Luís Soares de Oliveira; Fabiano da 
Silva Soares e outro identificado no 
mandado apenas como ‘Nego Junior’, 
todos suspeitos de participação direta 
no crime.

De acordo com informações do 
delegado regional, Glauber Fontes, 
a polícia investiga a participação de 
Francisco Ramon Pereira malaquias, 
que já se encontra preso, desde o úl-
timo dia 29 de fevereiro, depois que 
feriu com golpes de faca  um jovem 
no bairro São Geraldo.

Polícia prende suspeito de 
integrar grupo de assaltantes

EM COREMAS
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Japoneses conhecem atendimento 
a crianças com microcefalia na PB 
Equipe é formada por 
virologistas, pediatras e 
etimologistas do Japão

A Paraíba recebeu on-
tem a visita de pesquisado-
res do National Institute of 
Infectious Diseases, do Japão, 
além de técnicos do Ministé-
rio da Saúde daquele país. 
Os pesquisadores e técnicos 
japoneses, na companhia da 
secretária de Estado da Saú-
de, Roberta Abath, e da coor-
denadora da Rede de Cardio-
logia Pediátrica da Paraíba, 
Sandra Mattos, visitaram a 
Fundação Centro Integrado 
de Apoio ao Portador de De-
ficiência (Funad), com o ob-
jetivo de conhecer o trabalho 
ali realizado no atendimento 
às crianças com microcefalia.

A equipe, composta por 
virologistas, pediatras e eti-
mologistas, acompanhou de 
perto o trabalho de estimula-
ção realizado pela fundação, 
e puderam observar o rendi-
mento à pequena Vitória, de 
apenas dois meses de vida. A 
mãe, a pedagoga Camila San-
tino, falou um pouco sobre o 
acolhimento: “O atendimen-
to aqui é excelente. Aonde 
chegamos temos apoio. Com 
esse acompanhamento eu 
sinto que minha filha está 
sendo bem cuidada e já per-
cebo avanços nela, o que re-
nova minhas esperanças e 
me faz querer lutar sempre 
pela felicidade da minha fi-
lha”. Ela lembrou que aguar-
da o resultado do exame de 
sangue para confirmar se 
teve zika durante a gestação. 

Há 24 anos trabalhan-
do na Funad, a fisioterapeuta 
Aglaure Corrêa Martins disse 
que esse aumento excessivo 
no número de crianças com 
microcefalia foi uma surpre-
sa, porém a fundação estava 
preparada e de braços aber-
tos para recebê-las. “Creio que 
esse aumento expressivo no 
número de casos não era espe-
rado por ninguém. Não espe-
rávamos tantos bebês com mi-
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Pesquisadores e técnicos japoneses foram à sede da Funad para acompanhar de perto o trabalho de estimulação realizado pela Fundação às crianças com microcefalia

crocefalia chegando pra gente. 
Já estávamos trabalhando com 
estimulação precoce da visão, 
audição, tato e padrões moto-
res há muitos anos. Aqui, além 
do trabalho com as crianças, 
conversamos, incentivamos as 
mães, dando força e frisando 
que a nossa meta é melhorar a 
qualidade de vida dos bebês”, 
explicou.

O diretor técnico da Ma-
ternidade Frei Damião, Bru-
no Leandro de Souza, ressal-
tou que a Paraíba vem sendo 
destaque internacional des-
de 2011, com a parceria com 
a Rede de Cardiologia Pediá-
trica e Perinatologia da Para-
íba. “A Paraíba chama a aten-
ção por ser organizada antes 

mesmo do surgimento des-
ses surtos. Com os dados que 
temos desde 2011 fica muito 
mais fácil de fazer qualquer 
tipo de trabalho para enten-
der se esse surto de microce-
falia é relacionado somente 
ao vírus zika, e se for, qual 
o tipo de mosquito que vive 
na região, o tipo de ambien-
te em relação à temperatura, 
metais, radiação, enfim, que 
tipo de situação existe aqui 
que diferencia de outras regi-
ões. É importante frisar que 
não há motivo para pânico 
da população, pois o Gover-
no do Estado está tomando 
as medidas necessárias para 
cuidar das nossas crianças. 
Já fazemos todo um fluxo de 

acompanhamento de pré-
-natal, acompanhamento de 
andamento dessas crianças e 
segmentos delas em reabili-
tação”, esclareceu Bruno.

A secretária de Saúde da 
Paraíba, Roberta Abath, ex-
plicou que a equipe japonesa 
atua na área da etimologia, 
ou seja, do comportamento 
do mosquito, e ressaltou a 
importância de ajuda inter-
nacional e do combate ao ve-
tor. “Toda pesquisa a respeito 
de um problema que culmi-
nou um decreto de emergên-
cia internacional, toda ajuda 
que venha, seja na pesquisa, 
na parte de assistência, de 
governos, parceria e termo 
de cooperação, será neces-

sária e bem-vinda. Devemos 
lembrar que se nós comba-
temos o mosquito, causador 
não somente da zika, mas da 
dengue e chikungunya, nós 
estaremos erradicando as 
consequências”, disse Rober-
ta Abath.

A coordenadora da Rede 
de Cardiologia Pediátrica da 
Paraíba, Sandra Mattos, in-
formou que, por este ser ape-
nas um primeiro contato com 
o trabalho realizado no Esta-
do, o grupo japonês prefere 
não se pronunciar. Segundo 
Sandra Mattos, os japoneses 
ficaram muito felizes com o 
que encontraram. “O grupo 
ficou muito impressionado, 
conversamos independente 

de dados, e uma das coisas 
que eu percebi é que eles fi-
caram impressionados com 
o próprio sistema que existe, 
e na verdade eu também fi-
quei, pois não conhecia esse 
trabalho e quero parabenizar 
mais uma vez o Governo da 
Paraíba, pois é muito bonito 
e gratificante ver esse cuida-
do com as crianças, essa bus-
ca por sempre ir além nos 
serviços”, disse Sandra.

Após se reunirem com a 
secretária de Estado da Saúde 
e a coordenadora da Rede de 
Cardiologia Pediátrica da Pa-
raíba, os pesquisadores e téc-
nicos japoneses seguiram para 
Recife, para participar de reu-
nião na Embaixada do Japão. 

Sumé foi o município da 
região do Cariri paraibano es-
colhido para sediar a primeira 
Oficina Regional do Sistema 
Nacional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional (Sisan), 
que começou na quarta-feira 
(9), e foi encerrada ontem. 
Mais nove oficinas participati-
vas serão realizadas em todas 
as regiões geo-administrativas 
da Paraíba até o mês de maio. 

Essa ação é promovida 
pelo Governo do Estado, atra-
vés da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no e Secretaria Executiva de 
Estado de Segurança Alimen-
tar e Economia Solidária, em 
parceria com Centro de Ação 
Cultural (Centrac), Câmara In-
tersecretarial de SAN (Caisan) 
e Conselho Nacional de Segu-
rança Alimentar (Consea).

Setenta pessoas par-
ticipam das oficinas, entre 
gestores municipais de assis-
tência social, sociedade civil. 
As oficinas trazem um olhar 
especifico, diagnosticando e 

Sumé sedia primeira oficina 
sobre segurança alimentar

No CARIRI

O Governo da Paraíba, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES), pro-
moveu ontem, no auditório do Hospital 
de Emergência e Trauma de Campina 
Grande, uma capacitação para profis-
sionais de saúde que realizam o trata-
mento do fumante no Sistema Único de 
Saúde (SUS).   A capacitação contou com 
uma intensa programação de palestras 
com especialistas na área que debate-
ram temas sobre o programa; como 
deve ser realizado o tratamento através 
da abordagem cognitiva comportamen-
tal e apoio medicamentoso. 

Voltada para profissionais da área, 
a capacitação reuniu 65 pessoas que não 
participaram da qualificação em 2015, 
entre eles, médicos, nutricionistas, en-
fermeiros, psicólogos, assistentes sociais 
e outros profissionais de nível superior, 
que possuem perfil para trabalhar com 
o Programa de Cessação do Tabagismo 
e serem multiplicadores em seus respec-
tivos municípios.

De acordo com a técnica do Progra-
ma Nacional de Controle do Tabagismo, 

Terezinha Pessoa, a capacitação teve o 
objetivo de qualificar os profissionais de 
saúde para a abordagem e Tratamento 
do Fumante na rede SUS, promovendo 
a melhoria do acesso e da qualidade da 
atenção à saúde. Segundo Terezinha, a 
importância dessa qualificação é o Esta-
do sensibilizar o maior número de pro-
fissionais de saúde para alertar o usuá-
rio do SUS sobre os malefícios do fumo.  

Para a assistente social do municí-
pio de Brejo do Cruz, Domerina Ribei-
ro Monteiro, através da capacitação ela 
pode adquirir conhecimento dos males 
do cigarro e de como ajudar uma pessoa 
a parar de fumar e depois poder repas-
sar para o grupo de tabagismo da sua ci-
dade que foi inaugurado oito dias atrás.  

O médico Bruno Ferreira destacou 
a importância do tratamento farmaco-
lógico do tabagismo, considerando que 
ele deve ser realizado conjuntamente 
com a abordagem em grupo e psicote-
rápica, o que promoverá maior eficácia 
e menor risco de recaída para o usuário 
que deseja parar de fumar.

Profissionais da rede SUS 
participam de capacitação

CoMBAtE Ao tABAGISMo

SERviço

Calendário das próximas oficinas do Sisan:
n Cuité  (Curimataú) – 16 e 17 de março
n Campina Grande (Agreste) – 30 e 31 de março
n Guarabira (Brejo) – 6 e 7 de abril
n Sousa (Alto Sertão I) – 12 e 13 de abril
n Pombal (Alto Sertão II) –  14 e 15 de abril
n Mamanguape (Litoral Norte) – 27 e 28 de abril
n João Pessoa (Litoral) – 4 e 5 de maio 
n Patos (Médio Sertão) – 12 e 13 de maio 
n Itaporanga (Alto Sertão III) – 10 e 11 de maio

pesquisando a realidade e as 
demandas na área de segu-
rança alimentar e nutricional 
como um todo, visando for-
talecer e consolidar de forma 
estratégica, componentes que 
servirão para a construção do 
Plano Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional.

A secretária executiva 
de Segurança Alimentar, Ana 
Paula Almeida, destacou a 
importância dessas oficinas 
como um momento essencial 
para escutar a população e 

discutir as políticas de se-
gurança alimentar naquele 
território. “É dialogando com 
diversos segmentos que tra-
balham com essa política de 
segurança alimentar, como 
ongs, igrejas, ações e sindica-
tos que vamos elaborar e se 
aprofundar a partir dessa di-
nâmica de trabalho, o direito 
humano a alimentação sau-
dável e, sobretudo, fortalecer 
essa política de segurança 
alimentar e nutricional nos 
municípios”, explicou.
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Paraíba participa hoje de ação 
nacional contra o Aedes aegypti
Objetivo é inspecionar e 
eliminar possíveis focos em 
prédios públicos federais

A Paraíba participa, hoje, 
de uma ação coordenada 
entre Ministério do Planeja-
mento, Governos dos Estados 
e Municípios, com a realiza-
ção de uma grande mobiliza-
ção contra o mosquito Aedes 
aegypti em prédios públicos 
federais, estaduais e munici-
pais. O objetivo é inspecionar 
e eliminar possíveis focos 
do mosquito, transmissor 
das doenças dengue, zika e 
chikungunya. 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio da 
Sala Estadual de Situação, 
propõe aos 223 municípios 
paraibanos que promovam 
ou coordenem ações de mo-
bilização junto aos órgãos 
públicos estaduais e munici-
pais de seus territórios.

Durante todo o dia, serão 
realizadas vistorias nos imó-
veis, nas proximidades dos 
prédios públicos e comunida-
de; reuniões com servidores 
para orientação e sensibili-
zação de todos os envolvidos; 
nos órgãos com atendimento 
ao público, os atendentes 
realizarão sensibilização e 
orientação a cada atendi-
mento e entregarão panfleto 
informativo à população e os 
dirigentes dos órgãos estarão 
envolvidos diretamente nes-
sas atividades, desde o plane-
jamento até a implantação.

Na capital, a ação ocor-
rerá na Secretaria de Pa-
trimônio da União; Receita 
Federal; DataSUS, Funasa, 
Departamento de Saúde In-
dígena, com o Dia D da Faxi-
na e no Instituto de Ciências 
e Tecnologia, será realizada 
palestra sobre dengue para 

os alunos e professores. 
Sob o comando do Go-

verno do Estado, serão reali-
zadas hoje e amanhã,  ações 
do grupo do Orçamento De-
mocrático Estadual - ODE, 
no bairro Colinas do Sul, na 
capital, com trabalho educa-
tivo e panfletagem. Um gru-
po de jovens da Igreja dos 
Mórmons promoverá, ama-
nhã, no bairro Cidade Verde, 
do Bairro das Indústrias, em 
João Pessoa, panfletagem e 
visitas educativas.

“É muito importante 
perceber que a sociedade 
está chamando para si a res-
ponsabilidade de combater 
um problema que antes fi-
cava concentrado somente 
nos órgãos ligados à saúde, 
durante as visitas domicilia-
res, nos trabalhos rotineiros 
dos Agentes de Controle de 
Endemias (ACE). Com isso, a 
nossa expectativa é que esta 
ação passe a fazer parte da 
rotina de cada um, indepen-
dente de cargo, função ou 
repartição onde trabalhe, já 
que a luta contra o mosqui-
to é de todos nós”, disse o 
gerente operacional de Vi-
gilância Ambiental, Geraldo 
Moreira de Menezes.

Mais recursos para o hospital 
oncológico de Patos. Esta foi uma 
das reivindicações feitas pelo depu-
tado estadual Ricardo Barbosa ao 
ministro da Saúde, Marcelo Castro, 
durante audiência com a bancada 
federal da Paraíba. “A união da ban-
cada, ultrapassando os limites das le-
gendas partidárias, é fundamental 
para conseguirmos recursos para a 
Paraíba”, comentou Barbosa.

O deputado está em Brasília 
desde a manhã de quarta-feira. Se-
gundo ele, o ministro foi convidado 
para o Seminário Estadual sobre Mi-
crocefalia: Novas Evidências e Mo-
delos de Enfrentamento, que será 
realizado pelo governo Estadual no 

próximo dia 15, no Centro de Con-
venções de João Pessoa.

Barbosa endossou reivindicação 
da bancada por mais equipamentos 
para estruturar o núcleo de pesqui-
sas relacionadas ao Aedes aegypti 
em Campina grande. “O ministro 
garantiu que Campina grande re-
ceberá esses equipamentos, bem 
como beneficiará o Hospital da FAP, 
que deverá ganhar um Acelerador 
Linear na Fundação Hospitalar da 
Paraíba pelo Programa de Expansão 
da Radioterapia”, disse o deputado, 
que comemorou o resultado da au-
diência junto com os deputados fe-
derais e a médica Adriana Melo.

A bancada federal solicitou ao 

ministro atenção aos hospitais filan-
trópicos que atuam na Paraíba. O 
ministro prometeu que estará empe-
nhado nesse sentido, especificamen-
te em relação à liberação do Tomó-
grafo para a Fundação Assistencial da 
Paraíba – FAP e do PET-SCAN para a 
Fundação Napoleão Laureano.

Unidade do Sarah Kubitscheck
Toda a bancada solicitou ao 

ministro Marcelo Castro apoio no 
sentido de ser instalada uma uni-
dade do Hospital da Rede Sarah, 
uma das reivindicações do jovem 
Patrick Pires, portador de uma 
complicada síndrome que requer 
tratamento especializado.

Bancada em busca de recursos

Durante todo o 
dia serão reali-
zadas vistorias 
nos imóveis, nas 
proximidades dos 
prédios públicos, 
comunidade e 
reuniões
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Ricardo Barbosa se uniu à bancada federal da Paraíba e participou de audiência com o ministro da Saúde, Marcelo Castro

Uma superbactéria in-
fectou sete pessoas e causou 
a morte de duas delas, desde 
o início deste ano, no Hospi-
tal Municipal Dr. Waldemar 
Tebaldi, em Americana, inte-
rior de São Paulo. O hospital 
já havia registrado surto da 
mesma bactéria em 2014 e 
um dos atuais infectados é re-
incidente. Exames do Institu-
to Adolfo Lutz identificaram 
a bactéria como a Klebsiella 
pneumoniae, conhecida pela 
sigla KPC, um organismo su-
perresistente.

O primeiro caso de infec-
ção ocorreu em janeiro, mas o 
alerta surgiu quando um se-
gundo caso se manifestou no 
início de fevereiro. “Depois 
dos exames nessa paciente, fi-
zemos em outros e vimos que 
outras três pessoas tinham 
sido infectadas”, disse o mé-
dico infectologista do hospi-
tal, Arnaldo Gouvea. A última 
infecção foi detectada no dia 
25 de fevereiro. O Ministério 
da Saúde foi notificado dos 
registros positivos.

De acordo com o médico, 
é necessário o transcurso de 
oito semanas sem casos para 
considerar que a bactéria não 
está mais em circulação. Como 

no primeiro caso o paciente 
pode ter dado entrada no hos-
pital já com a bactéria, ainda 
se investiga se o micro-orga-
nismo, até então considerado 
exclusivo do ambiente hospi-
talar, está em circulação na 
comunidade. “Ainda não sa-
bemos como a bactéria veio 
parar no hospital”, disse.

Entre os portadores da 
superbactéria, apenas um é 
mulher - a paciente, uma ido-
sa, está internada desde 25 
de janeiro. Os dois homens 
que morreram ficaram in-
ternados na Unidade de Tra-
tamento Intensivo (UTI) por 
mais de um mês. Um deles 
morreu no dia 17 de feverei-
ro, o outro, no último dia 8. 
Nos dois casos, os pacientes 
já tinham a saúde debilita-
da por outras enfermidades. 
Dos outros quatro homens, 
três receberam alta e um 
permanece internado.

Segundo a Prefeitura, o 
hospital mantém atendimen-
to normal e segue os protoco-
los de isolamento para tratar 
esses pacientes, reduzindo o 
risco de ampliar a contamina-
ção. A Klebsiella pneumoniae 
é considerada superbactéria 
porque sofreu uma mutação 
genética que fez com que ad-
quirisse resistência a vários 
tipos de antibióticos.

Hospital de SP tem sete 
casos e duas mortes

SUperbacTéria

José Maria Tomazela
Da Agência Estado

O 18º corpo encontrado 
após a tragédia de Maria-
na (MG) pertence a Ailton 
Martins dos Santos, 55 anos, 
funcionário da Integral En-
genharia. Segundo a Polícia 
Civil de Minas Gerais, houve 
o reconhecimento pela famí-
lia. A vítima foi encontrada 
anteontem por equipes do 

Corpo de Bombeiros e esta-
va dentro da cabine de um 
caminhão, a 800 metros de 
distância do local onde se 
rompeu a barragem da mine-
radora Samarco.

Rompimento
O rompimento ocorreu 

na tarde do dia 5 de novem-
bro, no distrito de Bento Ro-
drigues. Nesse dia, Ailton tra-
balhava na barragem. Agora, 

das 19 vítimas contabilizadas 
pela Polícia Civil, segue desa-
parecido apenas o corpo de 
Edmirson José Pessoa, de 48 
anos, funcionário da Samarco.

Além das mortes, a tra-
gédia causou destruição da 
vegetação nativa e poluiu as 
águas da Bacia do Rio Doce. 
Na semana passada, a Sa-
marco, o Governo Federal e 
os Governos de Minas Gerais 
e do Espírito Santo assina-

ram um acordo que prevê 39 
projetos para atenuar as con-
sequências do rompimento 
da barragem.

A iniciativa teria um cus-
to inicial de R$ 4,4 bilhões, a 
ser desembolsado pela mi-
neradora nos primeiros três 
anos. Ao longo de 15 anos, 
se estima o investimento de 
aproximadamente R$ 20 bi-
lhões. O acordo ainda precisa 
ser homologado pela Justiça.

18º corpo de vítima é identificado
Tragédia de Mariana

Léo Rodrigues
Da Agência Brasil

O prefeito de Mariana 
(MG), Duarte Júnior, criticou 
ontem a pequena participa-
ção dos municípios no acordo 
fechado entre a Samarco e os 
Governos de Minas Gerais e do 
Espírito Santo. Assinado na se-
mana passada, o acordo prevê 
que a mineradora desembolse 
R$ 4,4 bilhões nos próximos 
três anos para recuperar a ba-
cia do Rio Doce e reestruturar 
as cidades atingidas pela lama 
que se vazou após o rompi-
mento da barragem no dis-
trito de Bento Rodrigues, em 
novembro do ano passado.

Durante entrevista ontem, 
Duarte Júnior informou que, 
em 15 anos, estima-se que R$ 
20 bilhões serão gastos pela 
mineradora. O prefeito adian-
tou que recorrerá à Justiça 

para garantir que Mariana re-
ceba parte destes recursos, a 
fim de recompor a receita per-
dida pelo município. “Nosso 
principal tributo é o ICMS, que 
são R$10 milhões por mês, dos 
quais R$9,6 milhões são decor-
rentes da mineração. Com a 
queda desse imposto, não con-
seguiremos manter os serviços 
essenciais”, esclareceu.

De acordo com o prefeito, 
os R$20 bilhões que devem ser 
desembolsados pela Samarco 
ao longo de 15 anos deverá ser 
suficiente para cobrir o prejuí-
zo causado pelo rompimento 
da barragem. Segundo ele, a 
ação judicial é para garantir 
parte desses recursos e não 
para que seja disponibilizada 
verba adicional.

O acordo entre a minera-

dora e os governos ainda não 
foi homologado pela Justiça, o 
que é necessário para que te-
nha validade. O rompimento 
da barragem ocorreu na tarde 
do dia 5 de novembro, deixan-
do 19 mortos, causando des-
truição da vegetação nativa e 
poluindo as águas da bacia do 
Rio Doce. Anteontem, quatro 
meses após o episódio, foi en-
contrada a 18ª vítima. Apenas 
um corpo segue desaparecido.

Retorno da Samarco
Outra reivindicação do 

prefeito é a liberação da licen-
ça prévia para que a Samarco 
possa voltar a produzir. Ele 
convocou a população para 
um ato amanhã, às 9h, em 
favor das atividades da mi-
neradora. Os manifestantes 

deverão marchar da Arena 
Mariana até a Praça da Sé.

A licença prévia poderá 
ser concedida pelo Governo 
de Minas Gerais, por meio da 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad). “Quanto 
mais adiarmos, maiores os pre-
juízos, pois a queda de arreca-
dação do ICMS aumenta. A Sa-
marco ainda precisa reconstruir 
correias e dutos para voltar a 
produzir”, acrescentou o prefeito.

Conforme Duarte Júnior, 
os índices de desemprego 
também assustam. Ele infor-
mou que o retorno das ope-
rações da Samarco e a recons-
trução dos distritos de Bento 
Rodrigues e Paracatu poderão 
reaquecer, a médio prazo, a 
economia da cidade.

Prefeito recorrerá à Justiça por recursos
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MP pede a preventiva de Lula

Na denúncia contra o 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, sua mulher e 
seu filho Fábio Luiz Lula da 
Silva, protocolada na quarta-
feira (9), o Ministério Público 
de São Paulo pediu a prisão 
preventiva do ex-presiden-
te. Além de Lula também foi 
pedida a prisão preventiva 
do ex-tesoureiro do PT, João 
Vaccari Neto e do empreitei-
ro Léo Pinheiro, da OAS, e de 
outros dois investigados do 
caso Bancoop

É a primeira vez que o 
Ministério Público pede a pri-
são do ex-presidente, acusa-
do de lavagem de dinheiro e 
falsidade ideológica ao supos-

tamente ocultar a proprieda-
de do tríplex - oficialmente 
registrado em nome da OAS.

Ontem à tarde, em entre-
vista a jornalistas, o promotor 
Cássio Conserino, um dos res-
ponsáveis pela denúncia, evi-
tou responder se havia pedi-
do a medida cautelar contra o 
petista. “Só vamos falar sobre 
a denúncia”, disse.

 Na denúncia de 102 pá-
ginas assinada por Conserino, 
José Carlos Blat e Fernando 
Henrique Moraes de Araújo a 
Promotoria detalha as suspei-
tas levantadas ao longo das in-
vestigações que ouviram mais 
de 20 testemunhas, incluindo 
engenheiros responsáveis por 
reformas no imóvel e até zela-
dores do edifício Solaris. 

Na denúncia apresentada 
na quarta-feira (9), são acu-
sados 16 investigados pela 
Promotoria paulista. Além de 
Lula, são denunciados a ex

-primeira-dama Marisa Letí-
cia, o filho mais velho do casal 
Fábio Luiz Lula da Silva, o Lu-
linha, e mais 13 investigados. 
Na lista estão o ex-tesoureiro 
do PT João Vaccari Neto, o em-
presário Léo Pinheiro, da em-
preiteira OAS, amigo de Lula, 
e ex-dirigentes da Cooperativa 
Habitacional dos Bancários 
(Bancoop).

O ministério pediu também 
a prisão do ex-tesoureiro 
do PT, João Vaccari Neto

Da Agência Estado

INVESTIGAÇÃO dE TrÍPlEx

Ao detalhar a denúncia 
contra o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e seus 
familiares por lavagem de 
dinheiro e falsidade ideoló-
gica envolvendo o tríplex no 
edifício Solaris, no Guarujá, 
o promotor Cássio Conseri-
no relatou que a investiga-
ção ouviu depoimentos de 
várias testemunhas envolvi-
das com a obra que moram 
no prédio e que o ex-presi-
dente era tratado como um 
“mascote” do edifício pelos 
corretores de imóveis.

“Todos disseram que o 
ex-presidente Lula era o mas-
cote de vendas das unidades. 
Eles sinalizavam para os even-
tuais compradores (de unida-
des do Solaris) que poderiam 
jogar bola com o presidente, 
passear com o ex-presidente 
da República no condomínio. 
E que teriam mais segurança 
por conta da presença da figu-
ra ilustre do ex-presidente da 
República”, disse Conserino.

Ele explicou que foram 
ouvidas ao menos 20 teste-
munhas, inclusive funcioná-
rios do edifício, nas investi-
gações que relataram que o 
imóvel era destinado a Lula e 
a sua família. O petista é acu-

sado de lavagem de dinheiro 
e falsidade ideológica.

“O ex-presidente foi in-
devidamente contemplado 
com o tríplex. Agora, o que 
foi colocado dentro do trí-
plex é de competência do Mi-
nistério Público Federal. Re-
forma que custou quase R$ 
800 mil, mobília que custou 
R$ 300 mil. Qual é o empre-
sário que tomaria uma pos-
tura dessas e inseriria tantas 
benfeitorias naquele aparta-
mento se não fosse já previa-
mente reservado e destinado 
a alguém (a família Lula)?”, 
seguiu Conserino.

 Ele lembrou ainda que a 
família do petista, que adqui-
riu cotas do empreendimento 
da Bancoop e teve a opção por 
receber o dinheiro de volta ou 
ficar com o apartamento de-
pois que a cooperativa ficou in-
solvente, em 2009, e os imóveis 
do empreendimento foram 
repassados para a empreitei-
ra OAS. “A família presidencial 
teve seis anos para pensar se 
permaneceria (no prédio) da 
OAS. Ao que parece só desistiu 
por conta da investigação”, dis-
se Conserino.

 Para o promotor, a família 
Lula só desistiu de adquirir o 

empreendimento depois que o 
caso veio à tona pela imprensa. 
“Só não houve a terceira etapa 
da integralização porque o ór-
gão de imprensa (Revista Veja) 
noticiou essa situação e eles 
(Lula e sua família) resolveram 
por bem largar o condomí-
nio às pressas. Desde sempre 
aquele imóvel esteve reserva-
do para o ex-presidente. A OAS 
nunca comercializou aquele 
imóvel com quem quer que 
seja. A ordem era essa, segun-
do constou dos depoimentos 
dos corretores”, afirmou.

Os promotores destaca-
ram que outros imóveis, no 
mesmo condomínio Solaris, 
estão sob investigação, inclu-
sive um que seria do ex-te-
soureiro do PT, João Vaccari 
Neto, e “outros imóveis esta-
vam reservados a outros inte-
grantes daquela ideologia po-
lítica e que não eram objeto 
de comercialização”.

“Há uma gama de provas 
testemunhais e documentais 
que refletem essa situação. 
Não ficamos só num segmen-
to. Mesclamos todo tipo de 
informação. O proprietário da 
empresa que fez a reforma no 
tríplex disse: entregamos para 
a ex-primeira dama e seu filho”.

Mascote de vendas do edifício

Cássio Conserino 
disse que foram 
ouvidas 20 
testemunhas 
nas investigações 
que relataram 
que o imóvel era 
destinado a Lula

A decisão do ministro da Justiça, 
Wellington César Lima e Silva, de per-
manecer ou não no cargo só deverá 
acontecer na semana que vem, segundo 
interlocutores do Planalto. A avaliação, 
após a decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) que proibiu que ele acumule 
a função com seu cargo de procurador 
no Estado da Bahia, é que a escolha será 
de “caráter pessoal” do ministro. 

Wellington César não conversou 
com a presidente Dilma Rousseff, 
depois da decisão do STF. Ele apenas 
informou aos ministros da Casa Civil, 
Jaques Wagner, e ao advogado geral 
da União (AGU), José Eduardo Cardo-

zo, que precisava do fim de semana 
para discutir a questão com a família 
e que no início da semana que vem 
informaria à presidente se sai ou fica. 
Para ficar, ele tem de renunciar ao 
cargo de procurador

O secretário de Comunicação So-
cial, Edinho Silva, disse que a presi-
dente Dilma “deu tranquilidade ao 
ministro para que ele faça aquilo que 
for melhor para ele do ponto de vista 
pessoal”. Ele acrescentou ainda que 
“ele foi o ministro identificado por 
ela, um ministro que ela entendia que 
era o melhor quadro para ocupar um 
cargo no ministério naquele momento 
e, portanto, é alguém que tem o res-
peito da presidente Dilma”. 

Ministro decide se fica no 
cargo na próxima semana

O publicitário João San-
tana e a mulher dele, Mônica 
Moura, ficaram em silêncio 
ao depor ontem na sede da 
Polícia Federal, em Curitiba. O 
casal é investigado na Opera-
ção Lava Jato por suspeita de 
receber dinheiro do esquema 
de corrupção na Petrobras.

O depoimento come-
çou às 10h e durou cerca 
de uma hora e meia. Foi a 
primeira vez que Santana 
e Mônica depuseram desde 
que o juiz Sergio Moro con-
verteu as prisões temporá-

rias em preventivas, sem 
prazo para liberação.

Durante o interroga-
tório, o publicitário se ma-
nifestou apenas para negar 
que tenha sido o responsável 
pela exclusão de sua conta 
no Dropbox, um serviço de 
armazenamento de arquivos 
na nuvem. A eliminação da 
conta fora interpretada por 
Moro como indício de tenta-
tiva de obstrução da inves-
tigação e motivou a prisão 
preventiva do casal.

Em fevereiro, ao serem 
presos, Santana e Mônica ad-
mitiram ter uma conta ban-
cária não declarada fora do 

Brasil. Segundo o casal, no 
saldo estavam depositados 
pagamentos referentes a cam-
panhas políticas feitas no exte-
rior. Dentre esses pagamentos, 
figuravam US$ 3 milhões de 
offshores ligadas à empresa 
Odebrecht e US$ 4,5 milhões 
de Zwi Skornicki, apontado 
pelas investigações como um 
dos principais operadores do 
esquema de corrupção na Pe-
trobras.

João Santana foi marque-
teiro da campanha de ree-
leição do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, em 2006, 
e das duas campanhas da pre-
sidentr Dilma Rousseff.

Casal Santana fica calado ao 
depor na Operação Lava Jato

COrrUPÇÃO NA PETrOBrAS

Daniel Isaia
Da Agência Brasil

Da Agência Estado

Por unanimidade, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) concedeu ontem 
indulto de pena ao ex-deputado fede-
ral João Paulo Cunha, condenado em 
2013 na Ação Penal 470, o processo do 
Mensalão.

Cunha foi condenado a seis anos 
e quatro meses de prisão e, atualmen-
te, cumpre prisão em regime aberto. 
Com a decisão, o ex-parlamentar rece-
be perdão do restante da pena e não 
deve mais nada à Justiça.

A Corte atendeu pedido dos advo-
gados para que Cunha seja beneficia-
do com base nos requisitos definidos 
no decreto anual da Presidência da 
República, conhecido como indulto 
natalino, publicado em dezembro do 
ano passado.

O ex-deputado cumpriu mais de 
dois anos de prisão nos regimes semia-
berto e aberto e pagou R$ 909 mil de 
multa pela condenação por peculato, 
crime ocorrido quando ele ocupava a 
presidência da Câmara.

Outros condenados
Em março do ano passado, o ex

-presidente do PT, José Genoino, e o 
ex-tesoureiro do extinto PL, Jacinto 
Lamas, foram os primeiros condena-
dos no processo do mensalão a ganhar 
indulto da pena.

Neste ano, o Supremo já recebeu 
pedidos de indulto dos ex-deputados 
Valdemar Costa Neto e Romeu Queiroz, 
além de Vinicius Samarane, ex-diretor 
do Banco Rural, e Rogério Tolentino, 
ex-advogado do publicitário Marcos Va-
lério, do ex-ministro José Dirceu e do ex-
tesoureiro do PT Delúbio Soares.

STF concede perdão de 
pena a João Paulo Cunha

CONdENAdO NO MENSAlÃO

André Richter
Da Agência Brasil

FOTO: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ex-deputado federal João Paulo Cunha foi condenado a 6 anos de prisão no  Mensalão
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Geral

Servidora pública que quiser adotar 
criança ganhará 180 dias de licença

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu on-
tem estabelecer prazo de 
180 dias de licença-ado-
tante remunerada para 
servidoras públicas com 
filho adotado. Com a deci-
são, a Corte igualou a re-
gra válida para os casos de 
licença-maternidade para 
servidoras gestantes. A 
decisão abrange somente 
servidoras que são regidas 
pela Lei 8.112/1990, co-
nhecida como Estatuto do 
Servidor Público Federal.

A partir de agora, ser-
vidoras poderão pedir 
licença-adotante de 120 
dias, prorrogáveis por mais 
60. Antes da decisão do 
Supremo, as adotantes ti-
nham direto a 30 dias de 
licença, prorrogáveis por 
mais 15. A decisão não vale 
para pais adotivos.

A Corte julgou o recur-
so de uma servidora públi-
ca que não conseguiu obter 
licença de 180 dias após 
ter adotado uma criança 
menor de um ano. Ao jul-

40 ANOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ADMINISTRAÇÃO
Nas regiões Sul e Sudeste do país, em 1975, 

funcionavam sete programas de pós-graduação em 
Administração. Os mantidos pela EAESP/FGV e pela 
USP detinham o maior número de docentes com 
doutorado obtido no estrangeiro. Eles enfatizavam 
a formação de executivos voltados para a atividade 
empresarial, com a finalidade de atender ao mercado 
profissional das duas regiões.

A maioria dos cursos promoveu importantes 
mudanças estruturais, visando atender aos objetivos 
do I Plano Nacional de Pós-graduação (1975). O 
diretor adjunto do Departamento de Assuntos 
Universitários do MEC,Lynaldo Cavalcanti, professor 
da UFPB, avaliou que o plano criaria condições para 
que as universidades admitissem mais docentes 
com formação, titulação e experiência adequada em 
pesquisa.

Com o apoio do senador Ney Braga, ministro da 
Educação e Cultura, o professor Lynaldo teve o seu 
nome incluído na lista tríplice para escolha do novo 
reitor da UFPB. Nesta condição, ele passou a definir as 
prioridades do projeto acadêmico e administrativo do 
seu reitorado, contando com a colaboração do reitor 
em exercício. Uma das prioridades foi concretizada pela 
Resolução nº 45/75 do Conselho Universitário, que 
criou o Programa de Pós-graduação em Administração 
no CCSA. Com essa decisão do conselho, a universidade 
tornou-se pioneira no Nordeste.

A UFBA era a instituição do Nordeste que 
dispunha de maior número de docentes com 
titulação em Administração exigida pela CAPES, mas 
muitos deles priorizaram a atividade empresarial, 
dificultando o consenso em torno de um projeto 
acadêmico. No nosso caso, o próprio dirigente 
da universidade e as lideranças docentes do 
departamento assumiram novos desafios. Em março 
de 1976, o reitor presidiu a solenidade de instalação 
do PPGA, o qual encontra-se comemorando 40 anos 
de funcionamento, sendo avaliado pelo MEC como 
um dos dez melhores do País.

No início do reitorado, a universidade 
experimentou um novo estilo de gestão. A burocracia 
tornou-se mais flexível e ágil. O diálogo era cultivado 
como um eficiente método de trabalho. Professores 
e funcionários se destacavam pela qualidade do 
trabalho, dedicação e resultado. A credibilidade 
do líder gerava comprometimento e maior 
produtividade. 

O reitor Lynaldo acompanhou os processos de 
criação, implantação e desenvolvimento do programa. 
Em todas as etapas, manifestou-se como líder criativo, 
ousado, pragmático, obstinado e com extraordinária 
capacidade para captar recursos financeiros. Além de 
docente, ele próprio assim se definiu: “Sou antes de tudo 
um administrador. Um executivo. Um gerente”.

(Professor aposentado da UFPB)

Guedes Marinho
Wilson 

Decisão abrange as regidas 
pela Lei 8.112/1990, Estatuto 
do Servidor Público Federal

André Richter
Da Agência Brasil

A Corte igualou a regra válida para os casos de licença-maternidade para servidoras gestantes

gar o caso, o ministro Luís 
Roberto Barroso, relator do 
recurso, entendeu que a le-
gislação não pode estabele-
cer prazos diferentes para 
licença de mães adotantes 
e gestantes.

“Se quanto maior é a 
idade, maior é a dificulda-
de de adaptação da criança 
à nova família, e se o fator 
mais determinante da adap-
tação é a disponibilidade de 
tempo dos pais para a crian-
ça, não é possível conferir 

uma licença-maternidade 
menor para o caso de ado-
ção de crianças mais ve-
lhas.”, disse o ministro.

A ministra Rosa Weber, 
que é adotante, também vo-
tou para igualar as regras 
de licença-maternidade e 
licença-adotante, por enten-
der que negar o direito aos 
prazos iguais significa dis-
criminar a criança adotada.

“Ao Estado, enquan-
to comunidade, interessa 
a formação de um ser hu-

mano saudável, e, nisto, é 
insubstituível o papel da 
mãe, especialmente nos 
primeiros meses, seja um 
filho natural ou não”, disse 
a ministra.

Também votaram a fa-
vor dos prazos iguais para 
os dois tipos de licença os 
ministros Edson Fachin, Te-
ori Zavascki, Luiz Fux, Dias 
Toffoli, Cármen Lúcia e Ri-
cardo Lewandowski. Marco 
Aurélio rejeitou o recurso 
por questões processuais.

FOTO: Reprodução/Internet

Naná é enterrado 
ao som de grupos 
de maracatu na 
cidade do Recife
Sumaia Villela 
Da Agência Brasil

De música foi feita a 
vida do percussionista Naná 
Vasconcelos e de música se 
forrou o caminho para a des-
pedida do artista pernambu-
cano. O músico que morreu 
na última segunda-feira (7) 
depois de lutar contra um 
câncer de pulmão por sete 
meses, foi enterrado na ma-
nhã de ontem, homenageado 
por centenas de artistas em 
um trajeto que percorreu as 
ruas do Recife até o Cemité-
rio de Santo Amaro.

As últimas despedidas 
a Naná começaram ainda na 
Assembleia Legislativa de 
Pernambuco, onde o corpo 
começou a ser velado ante-
ontem à tarde. No plenário 
lotado da Casa, o babalori-
xá Raminho de Oxossi, de 
Olinda, e o padre Francisco 
Rosendo, do Núcleo Católi-
co do Cordeiro, deram suas 
bênçãos ao percussionista e 
à família.

As preces foram segui-
das pelo canto das mulheres 
negras do grupo Voz Nagô, 
formado por Naná Vascon-
celos há 8 anos para abrir o 
Carnaval do Recife – um dos 
muitos projetos do percus-
sionista que celebram e perpe-
tuam a cultura afro-brasileira. 
“A gente entende hoje, mais 
forte do que nunca, que ele 
nos preparou para dar con-
tinuidade a esse legado, um 
trabalho que ele acreditava 
e gostava, que era a música”, 
analisa Ana Paula Guedes, 
uma das integrantes. “Ele 
fez aqui nesse plano o que 
ele tinha que fazer, e deixou 
o legado para outras pessoas 
darem continuidade”, com-
pletou.

Da Agência Brasil

A Receita Federal rece-
beu 2.118.911 declarações 
do Imposto de Renda Pes-
soa Física 2016 até as 17h 
de ontem, o décimo dia de 
entrega. O número equivale 
a 7,4% de declarações pre-
vistas para este ano. O pra-
zo de entrega termina no 
dia 29 de abril.

O programa gerador da 
declaração para ser usado 
no computador pode ser 
baixado no site da Receita 
Federal. A Receita liberou 
um “Perguntão” elabora-

do para esclarecer dúvidas 
quanto a declaração refe-
rente ao exercício de 2016, 
ano-calendário de 2015.

O aplicativo do Imposto 
de Renda para dispositivos 
móveis (tablets e smartpho-
nes) na versão Android para 
a Google Play foi liberado 
na loja virtual da empresa. 
De acordo com a Receita, a 
versão iOS foi enviada para 
a Apple e aguarda liberação.

Multa
Quem perder o prazo 

de entrega estará sujeito a 
multa de 1% do imposto de-

vido por mês de atraso ou 
de R$ 165,74, prevalecendo 
o maior valor. A multa máxi-
ma equivale a 20%.

Estimativa
Cerca de 28,5 milhões 

de contribuintes deverão en-
viar à Receita Federal a de-
claração do Imposto de Ren-
da Pessoa Física em 2016. A 
estimativa é do supervisor 
nacional do Imposto de Ren-
da, Joaquim Adir. O número 
representa crescimento de 
2,1% em relação aos 27,9 
milhões de documentos en-
tregues no ano passado.

Marli Moreira 
Da Agência Brasil

Dois meses e meio após o 
incêndio que atingiu o Museu 
da Língua Portuguesa e com-
prometeu parte do prédio 
histórico da Estação da Luz, 
o governo paulista anunciou 
que o local passará por refor-
mas, em fase que antecede o 
restauro da arquitetura. 

As obras dessa fase de-
vem se estender até o fim de 
maio ou início de junho deste 
ano. Esta etapa tem custo es-
timado em R$ 1,8 milhão. Os 
recursos serão destinados 
pela companhia de seguros 
do museu.

O prédio, tombado como 
patrimônio histórico, data de 
1867 e, segundo a Secretaria 

Estadual da Cultura, os repa-
ros foram aprovados pelos 
órgãos competentes: Insti-
tuto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan), 
Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Arqueoló-
gico, Artístico e Turístico do 
Estado de São Paulo (Conde-
phaat) e Conselho Municipal 
de Preservação do Patrimô-
nio Histórico, Cultural e Am-
biental da Cidade de São Pau-
lo (Conpresp).

Estão programadas a 
impermeabilização das lajes 
expostas, instalação de siste-
mas de drenagem e correção 
dos estragos no telhado. Só 
após a conclusão dessas eta-
pas, serão reabertas as en-
tradas principais no saguão 
da Estação da Luz com aces-

so às áreas de embarque e 
desembarque da Companhia 
Paulista de Trens Metropoli-
tanos (CPTM) e do Metrô.

Por esses locais, passa-
vam diariamente cerca de 
400 mil passageiros. A cir-
culação foi vetada pela De-
fesa Civil desde o incêndio. 
As alternativas são os aces-
sos pela Rua Casper Líbero 
e em frente ao prédio da Pi-
nacoteca.

Inaugurado em 2006, o 
museu recebeu ao longo de 
seu funcionamento em torno 
de quatro milhões de visitan-
tes. Para sua reconstrução 
foi assinado, em janeiro, um 
convênio entre a Secretaria 
de Cultura, Fundação Rober-
to Marinho e organização so-
cial ID Brasil.

Mais de 2 milhões já enviaram a 
declaração do Imposto de Renda

Nova fase da restauração 
deverá custar R$ 1,8 milhão

EM DEz DIAS

MUSEU DA LíNGUA PORTUGUESA

opiniao.auniao@gmail.com
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Mundo

ONU vai combater abusos sexuais
que são cometidos por forças de paz
Projeto de resolução 
está dividindo e agitando
o Conselho de Segurança

O projeto de resolução 
para responder à multipli-
cação de casos de abusos 
sexuais imputados a capa-
cetes azuis  (nome pelo qual 
são conhecidas tropas mul-
tinacionais que servem nas 
Forças de Paz da ONU para 
a resolução de conflitos in-
ternacionais) está dividin-
do e agitando o Conselho 
de Segurança da Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU), segundo diplomatas 
citados pela Agência Fran-
ce Presse (AFP).

Proposto pelos Estados 
Unidos, o projeto foi apre-
sentado na sexta-feira (4), 
na sequência de um relató-
rio do secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon, em que 
foram sinalizados 69 casos 
de abusos sexuais cometi-
dos por capacetes azuis em 
2015, “um aumento signifi-
cativo” face a 2014.

O texto previa repa-
triar contingentes inteiros 
de capacetes azuis quan-
do há suspeita de abusos 
sexuais, a fim de exercer 
pressão sobre os países que 
fornecem tropas para ope-
rações de manutenção de 
paz, aos quais compete in-
vestigar e responsabilizar 
criminalmente os culpados. 
Diplomatas norte-america-
nos esperavam uma vota-

ção hoje, mas as diferenças 
persistem após cinco horas 
de discussões.

O texto autoriza o se-
cretário-geral da ONU a 
“substituir todas as unida-
des militares e/ou de polí-
cia” de um país fornecedor 
de tropas caso a nação não 
adote qualquer medida 
para levar à Justiça os res-
ponsáveis pelos abusos.

O embaixador britâni-
co Matthew Rycroft saudou 
a iniciativa, apelando para 
que o texto seja adotado 
“sem demora”, enquanto a 
Rússia e o Egito defende-
ram que o problema de-
veria ser tratado pela As-
sembleia-Geral e não pelo 
Conselho de Segurança, de 
acordo com diplomatas ci-
tados pela agência AFP. Ban 
Ki-moon deve se pronun-
ciar hoje diante do Conse-
lho de Segurança sobre o 
assunto e explicar a razão 
pela qual escolheu identifi-
car, no seu relatório, a na-
cionalidade dos capacetes 
azuis acusados.

Dos 69 casos sinaliza-
dos em 2015, mais de me-
tade envolve duas missões 
de manutenção da paz da 
ONU: a Minusca (na Repú-
blica Centro-Africana) e 
a Monusco (na República 
Democrática do Congo). O 
relatório indica que as acu-
sações visam soldados ou 
polícias de 21 países. Cer-
ca de 122 nações fornecem 
125 mil soldados e polí-
cias em diferentes missões 
das ONU Unidas em todo o 
mundo.

Da Agência Lusa

Da Agência Estado

Seul AE) - A Coreia do Nor-
te reagiu ontem a novas sanções 
impostas pela Coreia do Sul. O 
regime norte-coreano disparou 
mísseis balísticos de curta dis-
tância no mar, em uma mostra 
de desafio à punição, e também 
afirmou que pretende “liqui-
dar” todos os ativos restantes 
sul-coreanos em projetos coo-
perativos que eram conduzidos 
pelos dois países.

As medidas são as mais re-
centes na escalada do atual im-
passe entre as duas Coreias, que 
começou em janeiro quando a 
Coreia do Norte detonou o que 
disse que era “uma bomba de 
hidrogênio de justiça”, naque-
le que seria seu quarto teste 

nuclear. Desde então, os norte-
-coreanos lançaram um foguete 
de longo alcance e Seul, por sua 
vez, decidiu fechar um parque 
industrial conjunto e impôs san-
ções contra o vizinho, além de 
começar a fazer grandes exer-
cícios militares com os Estados 
Unidos. A Coreia do Norte res-
pondeu com ameaças de ataque 
nuclear contra a Coreia do Sul e 
os EUA.

O disparo de mísseis nes-
sa quinta-feira ocorreu um dia 
após a imprensa norte-coreana 
divulgar fotos do que parecia 
ser um mock-up (um modelo 
que copia um original) de uma 
ogiva nuclear. O Comitê para a 
Reunificação Pacífica da Coreia 
do Norte afirmou em comuni-
cado que o país irá “liquidar” 
ativos sul-coreanos no parque 

industrial conjunto, agora fe-
chado. Além disso, acabará com 
o resort turístico que fica na 
Diamond Mountain. Mantendo 
a retórica belicosa das últimas 
semanas, Pyongyang disse que 
também irá impor reveses “le-
tais” contra Seul nas esferas mi-
litar, política e econômica.

O governo sul-coreano qua-
lificou o comunicado do vizinho 
como um “ato de provocação” e 
advertiu que a Coreia do Norte 
não deve danificar nenhum de 
seus ativos. O governo norte-
-coreano não disse exatamente 
o que faria com os ativos sul-co-
reanos, mas segundo observado-
res o país poderia retirar equipa-
mentos industriais do complexo 
de Kaesong e transferi-los para 
outras áreas industriais ou con-
vertê-los para o uso militar.

Coreia do Norte dispara mísseis 
no mar e ameaça sul-coreanos 

TENSÃO ENTRE PAÍSES

Da Agência Estado

Lima (AE) - A Organiza-
ção dos Estados Americanos 
(OEA) afirmou que enviará 
uma missão de observação 
eleitoral ao Peru e manifes-
tou sua preocupação com os 
prazos estabelecidos pela lei 
eleitoral do país para impug-
nar candidaturas.

Um mês antes da eleição 
presidencial no Peru, o princi-
pal tribunal eleitoral do país re-
chaçou na quarta-feira a inscri-
ção do candidato Julio Guzmán, 
principal rival da favorita Keiko 
Fujimori e segundo nas prefe-
rências eleitorais, segundo as 
pesquisas. O motivo alegado foi 
que o partido de Guzmán, To-
dos pelo Peru, cometeu erros 
administrativos e não respei-
tou suas normas para formar a 
chapa presidencial.

 “Ainda que o sistema de 
impugnações previsto pela 
legislação eleitoral respeite o 
direito de audiência e diversi-
dade de instâncias, os prazos 
para a apresentação dos recur-
sos para impugnar candidatu-
ras provocam incerteza tanto 
no eleitorado como nos com-
petidores”, afirmou a OEA em 
comunicado à imprensa. A en-
tidade acrescentou que enviará 
no próximo dia 14 uma missão 
de observação eleitoral a Lima, 
encabeçada pelo ex-chanceler 
uruguaio Sergio Abreu.

O partido de Guzmán 
afirmou nessa quarta-feira 
em comunicado que interpo-
rá um “recurso extraordiná-
rio” ante o máximo tribunal 
eleitoral. As cédulas eleitorais 
e símbolos dos candidatos 
devem começar a ser impres-
sas neste sábado no país.

OEA está preocupada 
com eleições no Peru

PlEiTO PRESiDENciAl

Imagem de TV em estação de trem de Seul mostra lançamento de um míssil em teste militar realizado pela Coreia do Norte

FOTO: Ahn Young-Joon/Associated Press/Estadão Conteúdo

Da Agência lusa 

A Comissão Europeia 
admitiu ontem, em Es-
trasburgo (França), que a 
União Europeia (UE) tem 
que adotar medidas de pre-
venção para uma eventual 
propagação do vírus zika, 
com a chegada de tempera-
turas mais elevadas.

Respondendo a depu-
tados, o comissário euro-
peu Jonathan Hill desta-
cou a necessidade de uma 
“resposta contundente”. 
Ele disse que a ameaça 
é “característica de um 
modo globalizado”, e por 
isso é necessário seguir as 
orientações de desinfec-
ção em navios e aviões.

Hill lembrou a experi-

ência europeia com epide-
mias anteriores e disse que 
há estruturas sanitárias 
adequadas para “dar uma 
resposta rápida e segura 
aos acontecimentos”.

O vírus zika foi detec-
tado no espaço comunitário 
apenas em viajantes prove-
nientes das áreas afetadas.

“Com a chegada da 
primavera e do verão, es-
ses mosquitos podem rein-
troduzir o vírus na Europa 
e terão que ser aplicadas 
medidas efetivas de con-
trole”, disse.

 Até o momento, a UE 
mobilizou 10 milhões de 
euros, a serem distribuídos 
em meados do mês, para 
investigação da potencial 
relação entre o vírus e a 

microcefalia, numa coope-
ração com a Organização 
Mundial da Saúde e outras 
agências. Hill admitiu que 
poderão ser investidos 
mais 14 milhões de euros 
para o desenvolvimento de 
uma vacina.

UE pode adotar medidas para 
evitar a propagação do zika

SAÚDE PÚBlicA Oposição debate 
referendo na 
Venezuela para 
derrubar Maduro

Caracas (AE) - O Con-
gresso da Venezuela, con-
trolado pela oposição, deu a 
aprovação preliminar para 
uma lei que pode levar o 
país a um referendo revoga-
tório do presidente Nicolás 
Maduro. 

Durante um debate on-
tem, os congressistas oposi-
cionistas disseram esperar 
que a iniciativa impulsione 
uma transição pacífica de 
poder ainda neste ano.

Membros do Partido So-
cialista Unido da Venezuela 
(PSUV), a sigla de Maduro e 
que controla a maioria das 
instituições do Estado, afir-
maram que a legislação re-
presenta uma tentativa de 
golpe. O Congresso pode dar 
a aprovação final à medida 
mais adiante neste mês.

A UE mobilizou 
10 milhões de 
euros, para 
investigar a 
relação entre 
o vírus e a 
microcefalia
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Lojas de JP fecham 
as portas e demitem 
quase 1,5 mil

Pesquisa utiliza larvas do mosquito elefante para controle

Aedes aegypti
13

FOTO: Reprodução/Internet

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

Pesquisa desenvolvi-
da pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia 
(Inpa/MCTI) utiliza as lar-
vas do mosquito elefante 
para o controle do Aedes 
aegypti, transmissor da den-
gue, da febre chikungunya e 
do zika vírus. Estudos reali-
zados no Laboratório de Et-
noepidemiologia (Letep) do 
Inpa comprovaram que uma 
larva do mosquito elefante é 
capaz de ingerir aproxima-
damente 120 larvas do Ae-
des aegypti.

A pesquisa é desen-
volvida pelo bolsista do 
Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Cientí-
fica (Pibic/CNPq) do Inpa, 
Jefeson Cruz de Souza. Com 
início em agosto de 2015, 
o estudo inclui o monito-
ramento de 24 criadouros 
artificiais construídos em 
ambientes de mata urbana 
no campus do Inpa. “Esse 

estudo é importante porque 
aponta outros meios para 
controlar os mosquitos trans-
missores de doenças”, des-
taca Raquel Telles Sampaio, 
orientadora da pesquisa.

Uma das características 
dos mosquitos elefantes é 
que são dotados de palpos 
que lembram as presas do 
elefante. Os adultos não su-
gam sangue, alimentado-se 
do néctar das flores. As lar-
vas têm o potencial de serem 
agentes de controle biológi-
co natural de outros insetos 
e buscam proteínas, alimen-
tando-se de larvas de outros 
mosquitos, incluindo os da 
dengue.

“O mosquito elefante 
pode ser considerado amigo 
do homem por não trans-
mitir doenças, pois na fase 
adulta não se alimenta de 
sangue e não pica o homem”, 
ressalta o estudante Jefeson 
Souza. Larva do mosquito elefante é capaz de ingerir aproximadamente 120 larvas do Aedes aegypti, segundo estudo conduzido pelo Inpa

O consumidor que não 
paga a fatura integral do car-
tão de crédito vê a dívida au-
mentar mais de cinco vezes 
em apenas um ano. Segundo 
pesquisa divulgada ontem 
pela Associação Nacional 
dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabili-
dade (Anefac), em fevereiro, 
os juros médios no cartão 
chegaram a 419,6% ao ano, 
a maior taxa desde outubro 
de 1995.

Com esses juros, o con-
sumidor que deve R$ 1 mil 
no cartão de crédito vê o dé-
bito saltar para R$ 5.196,00 

ao fim de 12 meses. Em ja-
neiro, os juros médios esta-
vam em 410,97% ao ano. Na 
comparação mensal, a taxa 
passou de 14,56% ao mês 
em janeiro para 14,72% em 
fevereiro.

Em nota, a Anefac infor-
mou que a alta dos juros foi 
provocada pelo crescimento 
da inadimplência, que faz 
com que as instituições fi-
nanceiras reajustem as taxas. 
O aumento do desemprego, 
da inflação e de impostos re-
duz a renda disponível dos 
consumidores, elevando o 
risco de calote.

O correntista que entra 
no cheque especial tam-
bém não tem alívio e vê a 

dívida ser multiplicada em 
quase quatro vezes em um 
ano. As taxas médias para 
essa modalidade atingiram 
255,94% ao ano (11,16% 
ao mês), no maior nível 
desde julho de 1999. Uma 
dívida de R$ 1 mil aumenta 
para R$ 3.559,40 ao fim de 
12 meses.

Os juros médios nas 
linhas de crédito para pes-
soa física chegaram a 7,77% 
em fevereiro (145,76% ao 
ano), na maior taxa desde 
fevereiro de 2005. Nesse 
caso, uma dívida de R$ 1 mil 
sobe para R$ 2.457,60 em 
um ano. Em janeiro, a taxa 
estava em 7,67% ao mês 
(142,74% ao ano).

Taxa de juros atinge o maior 
nível em 20 anos, diz Anefac 

CARTÃO DE CRÉDITO

Wellton Máximo 
Da Agência Brasil

Maiana Diniz 
Da Agência Brasil

CNBB: polarização política 
pode comprometer paz no País

Após três dias de encon-
tro, representantes do Con-
selho Permanente da Confe-
rência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) convocaram co-
letiva de imprensa nessa quin-
ta-feira (10), em Brasília, para 
divulgar nota em que pedem 
manifestação pacíficas no 
País, falam do risco de polari-
zação da sociedade brasileira 
e da importância do respeito 
a diferentes pontos de vista 
para a democracia.

A CNBB avaliou que é 
inadmissível que partidos “ali-
mentem” a crise econômica do 
País com a atual crise política 
e defendeu que o Congresso 
Nacional e os partidos políticos 

têm o “dever ético de favorecer 
e fortificar a governabilidade”. 
O texto também alerta para o 
risco de a polarização da socie-
dade levar a um choque. “O que 
nós queremos é que se garan-
ta a ordem constitucional no 
País. Que os encaminhamentos 
sejam feitos dentro da legali-
dade e com respeito à Consti-
tuição”, disse o presidente da 
CNBB, dom Sérgio da Rocha, 
destacando que a instituição 
não tem uma posição partidá-
ria. “Ao contrário, queremos 
estar abertos ao diálogo com 
todas as partes. Insistimos que 
a busca por soluções seja por 
meio do diálogo e do respeito, 
sem recorrer à agressividade 
e violência, que não condizem 
com a vida democrática”, dis-
se. O vice-presidente da CNBB, 

dom Murilo Krieger, disse que 
para que a paz seja preservada 
no Brasil, todos precisam cola-
borar. “É uma realidade que é 
função do Congresso Nacional 
cuidar de que o País caminhe 
bem, com leis justas. Os parti-
dos, independente de estarem 
no poder ou na oposição, têm 
uma contribuição importante 
pela força que representam. E 
se, de repente, um País como 
o nosso ficar ingovernável, vai 
ser difícil falar em paz social.”, 
afirmou.

Dom Krieger manifestou 
preocupação com o momento 
atual que o País enfrenta. “A 
gente sabe que há momentos 
em que as pessoas perdem o 
bomsenso. E a gente está no-
tando que isso pode acontecer 
de repente.”

nnn Uma sessão solene 
de homenagem póstuma 
a Paulo Galvão (foto), 
falecido em 7 de dezembro 
de 2015, será realizada a 
partir das 19h de hoje na 
Academia Paraibana de 
Letras. Ele era ocupante da 
Cadeira nº 15 da APL, mas 
há muito tempo estava rad-
icado em Belo Horizonte.
nnn O acadêmico 
Humberto Mello falará 
sobre “Paulo Galvão, uma 
história”; depois, este 
colunista prestará home-
nagem com o texto “Pau-
lo, o paraibano-mineiro”; 
enfim, outro membro da 
APL, Astênio Cesar Fer-
nandes fará uma “Ode 
a Paulo Galvão”. Em 
nome da família, a dra. 
Liliana Rocha Galvão 
Machado, agradecerá 
as reverências da Aca-
demia ao seu pai.
nnn Ao término da ses-
são, o presidente da APL, 
Damião Ramos Cavalcan-
ti, vai declarar abertas 
as inscrições da vaga na 
Cadeira nº 15. Serão feitas 
na secretaria da APL, a 
partir de segunda-feira, 

dia 14, no horário das 8h 
às 12h.
nnn Ontem, antes do 
enterro do corpo do per-
cussionista Naná Vas-
concelos, no Cemitério 
de Santo Amaro, no Reci-
fe. o pai-de-santo Ramin-
ho de Oxóssi conduziu 
uma cerimônia com 
vários grupos religiosos 
de matriz africana. “Que 
Deus lhe dê o descanso 
eterno”, desejou ao som 
de aplausos e batuca-
das. Ao fim do culto, 
um grupo formado por 
cinco cantoras, clarins 
da Orquestra Sinfôni-
ca e percussionistas 
apresentaram músicas 
gravadas por Naná.

Geleia geral
 Acompanho a obra 
de Leo Barbosa (foto 
abaixo) desde que es-
crevi o prefácio de seu 
segundo livro, “Versos 
versáteis”, em 2010. 
Dele recebi um exem-
plar de seu quarto li-
vro, “Confesso estar 
vivendo”, a ser lança-
do pela Ideia Editora, 
às 18h30 de hoje, na 
Fundação Casa de José 
Américo.
 “Confesso estar vi-

vendo” é um livro de prosa com 193 páginas, 
concluído por sete poemas do autor, de onde 
destaco dois: 1. Anjo guardado - “Um anjo 
me guarda tanto / que fica escondido até de 
mim. / Acho que encontrar é ter mais / mas, 
mais o que perder. / Pode ser a minha repul-
são / motivo de magnitude para alguém. / 
Vou acontecer, eu sei, porém nenhum fato 
/ mudará o formato do meu coração. / No 
máximo permutará a pele”. - 2. Estrela pue-
ril - “Uma criança sentada / em uma estrela 
/ tenta adivinhar o quanto / de imensidão 
há em seu olhar. / Por entre as nuvens um 
amarelo / se expande. / É a luz que a ilumi-
na / mas que a pode cegar”.
 “Confesso estar vivendo” está di-
vidido em três partes: a primeira, intitula-

da “Nós líricos”, e composta de textos nos 
quais predomina o recurso da prosa poé-
tica, de caráter mais intimista. Na segunda, 
“Apenas uma opinião”, estão compilados 
textos bem opinativos. Por fim, na terceira 
parte, “Literatura e educação”, encontram-
se textos sobre os temos que a nomeia. Di-
ga-se, com certeza, que Leo Barbosa - que 
leciona Português em dois colégios de João 
Pessoa, além de dar aulas particulares - é 
um escritor, poeta e prosador, profunda-
mente preocupado com os caminhos da 
Educação. Tanto que ele chega a radicalizar 
num dos textos de seu novo livro: “A educa-
ção precisa ser reinventada, mas sobretu-
do planejada pela 
tríade: gestores, 
pais, alunos. Sem 
um desses ele-
mentos estará 
fadada ao desapa-
recimento”.
 No que 
se refere ao “fa-
zer poético”, Leo 
Barbosa também 
demonstra rigor 
(depois de ter pu-
blicado três livros 
de poemas: além 
de “Versos versá-
teis”, “Lembrança 

perseverante” e “Lutos diários”). Seu rigor: 
“Tenho acompanhado, à medida do possível, 
os livros de poemas publicados nesta década. 
Sinto que a maioria carece de filosofia, falta-
lhes ritmo e muitos prescindem da necessá-
ria sonoridade tão cara à poesia, a qual não 
deve ser confundida com ‘rima’; Fazer poe-
mas com dor de cotovelo ou falta de dinheiro, 
como diria Drummond, não é fazer poesia. (...) 
Rimamos amor com dor. Estes até podem se 
constituir bons motes, mas não devemos per-
manecer apenas nesse ponto”.
 Sucintamente, fiz aqui um “approa-
ch” do clima do novo livro de Leo Barbosa. 
Acho que seu lançamento deve ser pres-

tigiado e que a 
obra deve ser 
comprada, sem 
apenas ficar na 
estante. “Confes-
so estar vivendo” 
é um livro para 
ser bem digeri-
do nestes dias 
em que alguns 
acham que não 
há renovação li-
terária. Há, sim.   
Aos 26 anos de 
idade, Leo Bar-
bosa demonstra 
isso muito bem.

Leo Barbosa em “Confesso estar vivendo”
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Despacho de mala poderá ser tarifado
VOOs nAciOnAis E intERnAciOnAis
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Brasília, 10 (AE) - Os 
brasileiros terão que pa-
gar para despachar malas 
em voos nacionais e inter-
nacionais a partir de 2018, 
mas poderão levar baga-
gens de mão maiores até o 
fim deste ano. 

Essa é uma das princi-
pais mudanças presentes 
na proposta de revisão das 
condições gerais de trans-
porte da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac). As 
normas entrarão em audi-
ência pública nos próximos 
dias e terão que ser aprova-
das pela diretoria do órgão. 
A previsão é de que entrem 
em vigor em outubro.

Atualmente, os brasi-
leiros podem levar baga-
gens de mão com até 5 qui-
los. Em voos domésticos, é 
permitido levar uma mala 
com até 23kg e, em interna-
cionais, duas com até 32kg. 

Na proposta da Anac, 
a partir de outubro deste 
ano, a franquia de bagagem 
de mão passaria a ser de, no 
mínimo, 10kg, desde que 
com volume adequado para 
os compartimentos supe-
riores. Em voos domésti-
cos, a regra para despachar 
malas não sofreria altera-
ção, enquanto em interna-
cionais ainda seria possível 
despachar duas malas, po-
rém, com até 23kg.

Em outubro de 2017, a 
regra para voos internacio-
nais mudaria para apenas 
uma mala com até 23kg e 
a de voos domésticos per-
maneceria a mesma. Já em 
outubro de 2018, não ha-
veria mais franquia de ba-

Mudança é proposta pela 
Anac e será apresentada 
em audiências públicas

Por Anne Warth

O Alto Sertão parai-
bano voltou a registrar 
fortes chuvas nos últi-
mos três dias, reacen-
dendo as esperanças dos 
agricultores na continui-
dade do período inver-
noso. Em Cajazeiras, e 
nos demais municípios 
da região, aconteceram 
precipitações pluviomé-
tricas entre 14 e 149 mi-
límetros.  Em Cajazeiras, 
por exemplo, a maior 
chuva foi na madrugada 
da última quarta-feira, 
com 68,5 milímetros. So-
mando-se com as chuvas 
de janeiro, já são 400 mi-
límetros na cidade.

De acordo com in-
formações colhidas junto 
aos produtores rurais, as 
últimas chuvas deverão 
salvar algumas lavouras, 
cujas plantações de fei-
jão e milho foram feitas 
pelos agricultores nas 
primeiras precipitações 
de janeiro. Segundo eles, 
a maioria das lavouras 

não resistiu à estiagem, 
durante todo o mês de 
fevereiro, além da praga 
de lagartas que atingiu 
a região. Por outro lado, 
as recentes chuvas caí-
das em Cajazeiras, e na 
região, ainda não foram 
suficientes para reposi-
ção do volume do açude 
Engenheiro Ávidos, res-
ponsável pelo abasteci-
mento de Cajazeiras e de 
outras cidades sertane-
jas.  Segundo os últimos 
dados da Aesa, o reser-
vatório está com pouco 
mais de 15 milhões de 
metros cúbicos, o que 
representa apenas 6% 
de sua capacidade de 
reserva, que é de 255 
milhões de metros cúbi-
cos, nível muito crítico.
Outro grande reserva-
tório de Cajazeiras, que 
abastece as cidades de 
Bom Jesus e Santa Hele-
na, além de projetos de 
irrigação, está com pou-
co mais de 5 milhões de 
metros cúbicos, o que 
corresponde a 6,8% de 
sua capacidade.

Alto Sertão volta a 
registrar forte chuva  

ALtO sERtÃO

Sucursal de Cajazeiras
auniaocz@gmail.com

Empasa vende 
peixe a preços 
populares em 
Itaporanga

A Estação de Piscicultu-
ra de Itaporanga da Empresa 
Paraibana de Abastecimento 
e Serviços Agrícolas (Empasa) 
estará, a partir deste sábado 
(12), comercializando três to-
neladas de peixes da espécie 
tambaqui até a Semana Santa, 
a preços populares, na cidade 
de Itaporanga, no Sertão. Por 
conta da estiagem e da peque-
na produção do pescado, não 
haverá comercialização do 
peixe em João Pessoa.

Os peixes serão vendidos 
todos os sábados, no período 
da manhã, na Avenida Soares 
Madruga, em frente ao Mer-
cado Público, a preços de R$ 7 
viscerados e R$ 5 vivos. O pre-
sidente da Empasa, José Tava-
res Sobrinho, informou que a 
intenção é alcançar boa parte 
da população de Itaporanga, 
visto que a sede da Estação 
fica na Zona Rural do municí-
pio. “A falta de chuvas na re-
gião prolongou a estiagem e 
isso afeta na produção do pes-
cado. Mas vamos apelar para 
que esse quadro mude e a 
chuva volte a encher os reser-
vatórios d’água, tendo como 
consequência o aumento da 
população dos peixes”, disse 
o presidente.

O prazo para pagamen-
to da cota única do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), com desconto de 
15%, será encerrado hoje, 
conforme anunciado pela 
Secretaria de Finanças da 
Prefeitura de Campina Gran-
de. “O contribuinte que esti-
ver em dia com suas obriga-
ções e pagar o imposto até 
esta sexta-feira, 11 de mar-
ço, receberá um desconto de 
15% no pagamento da cota 
única”, ressaltou Joab Pache-
co.

A sexta-feira também 
será o primeiro dia para efe-
tuar o pagamento da primeira 
parcela do IPTU (para os que 
decidiram pelo parcelamento 
do valor). O pagamento pode-
rá ser parcelado em até oito 
vezes, sendo que a parcela 
mínima será de R$ 50,00.

 Segundo Joab Pache-
co, os carnês do IPTU foram 
enviados aos contribuintes 
desde o final de janeiro, ga-
rantindo tempo suficiente 
para pagamento do impos-
to. Foram distribuídos, por 
meio dos Correios, mais de 
140 mil carnês. A estimativa 
de arrecadação é da ordem 
de R$ 30 milhões. Para faci-
litar a vida dos contribuin-

tes, a Prefeitura de Campi-
na Grande informou que o 
pagamento do IPTU poderá 
ser feito nas agências ban-
cárias, casas lotéricas, Se-
cretaria de Finanças ou pela 
Internet. Quem preferir o 
atendimento pessoal deverá 
procurar diretamente o bal-
cão da Secretaria de Finan-
ças ou acessar o portal do 
IPTU, no site da Prefeitura 
de Campina Grande (pmcg.
org.br no Portal do IPTU), 
para impressão do boleto de 
pagamento.

 
Retorno 
O valores do IPTU são 

investidos diretamente em 
obras e ações voltadas à po-
pulação, especialmente em 
obras realizadas com os re-
cursos da própria adminis-
tração. Com os recursos do 
IPTU o atual governo efe-
tivou, entre outras obras, a 
pavimentação de 300 ruas, 
construção de quatro novos 
binários e de 26 novas pra-
ças (com academias de saú-
de), construção dos canais 
da Ramadinha, Santa Rosa e 
do Distrito dos Mecânicos e 
a implantação da iluminação 
em LED nas principais aveni-
das de Campina Grande.

Prazo para desconto do 
IPTU se encerra hoje

cAMPinA GRAnDE

gagem e o despacho poderá 
ser cobrado por todas as 
companhias aéreas. Para o 
diretor-presidente da Anac, 
Marcelo Guaranys, a pro-
posta não reduz os direitos 
dos passageiros, mas ape-
nas torna mais claro o mo-
delo de negócios do setor 
aéreo, que já embute esse 
custo na passagem aérea. 
“É uma ilusão o passageiro 
achar que é vantagem ter 
franquia”, afirmou. Segundo 

ele, para os consumidores 
que viajam apenas com ba-
gagens de mão, será possí-
vel economizar. “Estamos 
permitindo um aumento da 
concorrência entre si. As 
empresas podem aumentar 
a qualidade ou diminuir o 
preço das passagens.”

Na avaliação de Gua-
ranys, a franquia de baga-
gem no País é uma das prin-
cipais barreiras à entrada 
de companhias com mode-

lo de operação “low cost” 
(custo baixo) como Ryanair, 
Easyjet e Jetblue, que atuam 
nos Estados Unidos e na Eu-
ropa. Essas empresas prati-
cam uma política de preços 
bastante agressiva, mas co-
bram por qualquer serviço 
extra, como o despacho de 
bagagens.

Ele destacou ainda que 
o setor aéreo enfrenta um 
cenário de aumento de cus-
tos, principalmente devido 

à desvalorização do real 
frente ao dólar, e um mo-
mento econômico desfavo-
rável, com a recessão eco-
nômica no País.

“Essa iniciativa faz par-
te da política que discuti-
mos sobre o que podemos 
fazer para incentivar em-
presas low cost no Brasil, 
pacificar conflitos, organi-
zar direitos e obrigações 
e reduzir custos”, disse o 
diretor-presidente.

Atualmente, o passageiro pode levar bagagens de mão com até cinco quilos e em voos domésticos é permitido levar até 23kg

MBA oferece bolsa 
com deconto de 58%

A Unicoop está oferecendo 
bolsas de estudo com até 58% de 
desconto para os alunos inscritos 
nas primeiras turmas dos cursos 
de MBA em Mídias Digitais e Gestão 
Estratégica de Marketing. Com isso, 
os valores que eram de R$ 398,00 
estão por R$ 169,00 (58% de 
desconto) para as turmas em João 
Pessoa e por R$ 199,00 (50% de 
desconto) para as turmas de Cam-
pina Grande. Tratam-se de cursos 
de MBAs com foco em aprofundar 
conhecimentos, garantido aos seus 
alunos uma vivência sobre concei-
tos teóricos e práticos. 

MEc divulga cursos 
que serão avaliados

O Ministério da Educação 
(MEC) publicou ontem no Diário 
Oficial da União as regras para o 
Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade), em 2016. 
O Enade será aplicado no dia 20 de 
novembro. Segundo o MEC, o Enade 
deste ano servirá para avaliar o 
desempenho dos estudantes dos 
cursos de Bacharel em Agronomia, 
Biomedicina, Educação Física, En-
fermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Medicina, Medicina 
Veterinária, Nutrição, Odontologia, 
Serviço Social e Zootecnia.

shopping sebrae 
tem food trucks

Na próxima segunda (14), a 
partir das 14h, acontece a feira gas-
tronômica do Compre do Pequeno 
Negócio, evento que vai reunir mais 
de dez food trucks e food bikes no es-
tacionamento do Shopping Sebrae. A 
ideia é estimular as vendas dos micro 
e pequenos empreendedores e surge 
após o sucesso do Movimento Compre 
do Pequeno, organizado ano passado 
pelo Sebrae Paraíba.  De acordo com o 
organizador do evento, Roberto Dias 
Junior, as feiras organizadas no ano 
passado mostraram o potencial eco-
nômico dos food trucks e food bikes, 
além de ressaltarem a importância da 
cooperação entre os pequenos negó-
cios no Estado. 

codisma efetua 
matricula de cursinho

As aulas do Viacoop– Cursinho 
para o Enem da Cooperativa Cultural 
Universitária da Paraíba (Codisma) 
devem começar nesta segunda-feira 
(14). As matrículas estão sendo fei-
tas na sede da Codisma que fica lo-
calizada no Campus I da UFPB, ao lado 
do Restaurante Universitário (RU) 
no Centro de Vivência. Estão sendo 
oferecidas turmas para manhã, tarde 
e noite. As vagas são limitadas e o 
material já está incluso na mensalida-
de. O sócio Codisma e aluno UFPB tem 
desconto no valor do curso.  Além do 
cursinho para o Enem também estão 
abertas inscrições para o curso de Ma-
temática Básica que será ministrado 
pelo professor Paulo Henrique. 

trailer de capitão 
tem Homem-Aranha

Capitão América: Guerra Civil 
ganhou mais um trailer completo na 
tarde dessa quinta-feira. Anthony e 
Joe Russo dirigem o roteiro de Christo-
pher Markus e Stephen McFeely. O longa 
estreia nos cinemas no dia 28 de abril. 
A novidade ficou por conta do novo 
Homem-Aranha, que fez sua estreia no 
universo cinematográfico da Marvel. O 
personagem é interpretado pelo ator 
britânico Tom Holland, de apenas 19 
anos. Depois dos eventos de Vingado-
res: Era de Ultron, o novo filme encontra 
Steve Rogers liderando o recém-forma-
do grupo de Vingadores.

FOtO: Reprodução/Internet
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Comércio de JP fecha lojas e demite quase 1,5 mil

Crise econômica
Fluxo de veículos 
aumentou 1% 

Indicador anteceden-
te com grande aderência 
aos índices de atividade 
do País, o fluxo de veículos 
pelas estradas pedagiadas 
brasileiras cresceu 1% em 
fevereiro comparativa-
mente a janeiro, registrou 
o Índice ABCR, calculado 
pela Associação Brasilei-
ra de Concessionárias de 
Rodovias (ABCR) e pela 
Tendências Consultoria 
Integrada.

Tesouro anuncia 
emissão de títulos 

O Tesouro Nacional 
anunciou nessa quinta-
-feira o lançamento de 
bônus da República (tí-
tulos da dívida externa) 
em dólares com venci-
mento em 7 de abril de 
2026. A emissão do Glo-
bal 2026, nome dado ao 
título, será liderada pe-
los bancos Bank of Ame-
rica Merrill Lynch e J.P 
Morgan. O resultado da 
emissão será divulgado 
ao final do dia. 

BC diz que  incerteza
mantém a Selic

A maioria dos mem-
bros do Comitê de Polí-
tica Monetária (Copom) 
do Banco Central (BC) 
considerou que persis-
tem as incertezas asso-
ciadas ao processo de 
recuperação dos resul-
tados fiscais e ao com-
portamento e expecta-
tiva sobre a inflação. A 
informação consta da 
ata da última reunião do 
Copom, divulgada nessa 
quinta-feira pelo BC. 

Indústria: indicador 
recua 12,3 pontos

O Indicador de Inten-
ção de Investimentos da 
Indústria recuou 12,3 pon-
tos no primeiro trimestre 
deste ano, na comparação 
com o trimestre anterior. 
O índice, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), atingiu 72,6 pontos, 
o menor patamar desde o 
início da série histórica, no 
terceiro trimestre de 2012. 
Na comparação com o pri-
meiro trimestre de 2015, a 
queda é de 28,2 pontos. 

Pesquisa elege o 
aeroporto do PR

O Aeroporto Interna-
cional Afonso Pena, em São 
José dos Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba 
(PR), foi eleito o melhor do 
Brasil, vencendo a segunda 
edição do Prêmio Aeropor-
tos + Brasil, concedido pela 
Secretaria de Aviação Civil 
(SAC), da Presidência da 
República. Foram ouvidos 
52 mil usuários de voos do-
mésticos e internacionais 
em 15 aeroportos brasilei-
ros ao longo de 2015. 

FoTo: José Lins

Na semana passada, os 
pessoenses tiveram a surpresa 
de se deparar com o fechamen-
to de uma das maiores lojas de 
departamentos da capital. A 
Loja Esplanada, situada no Par-
que Solon de Lucena, fechou as 
portas, encerrando as suas ati-
vidades e deixando mais de 70 
funcionários desempregados, 
de acordo com o Sindicato dos 
Empregados no Comércio de 
João Pessoa (Sinecom). 

Lojas do Grupo Esplanada 
também fecharam em Cam-
pina grande e outros estados 
do Nordeste. Desde a metade 
do ano passado, duas lojas 
no Recife e uma em Aracaju, 
anunciaram o encerramento 
de suas atividades. Na época o 
evento foi relacionado a estra-
tégia da empresa de se direcio-
nar para o interior do Ceará, 
Estado onde fica localizada a 
sua matriz. 

O Grupo Esplanada, do 
Brasil, existe há 61 anos e já 
teve mais de 30 lojas nos es-
tados do Ceará, Paraíba, Mara-
nhão, Pará, Piauí, Alagoas, Ser-
gipe, Bahia e Distrito Federal. 
Atualmente, o grupo conta com 
12 filiais distribuídas nos esta-
dos do Ceará, Alagoas e Bahia. 

Eletrodomésticos
A dificuldade em se man-

Recessão já provocou o encerramento de atividades de vários estabelecimentos do varejo da capital

ter no mercado não é exclusi-
vidade do Grupo Esplanada, 
também na semana passada, 
três lojas de eletrodomésticos 
fecharam suas portas. Duas 
do Grupo Insinuante, localiza-
das no Centro de João Pessoa, 
e a Laser Eletros, também no 
Centro. De acordo com o pre-
sidente do Sinecom, Rogério 
Braz,  aproximadamente 90 
funcionários foram demitidos 
com o fechamento dessas três 
lojas. Segundo ele o motivo 
pode está relacionado ao fato 
de muitas empresas estarem se 
reestruturando e fundindo-se 
às outras.  

O presidente do sindicato 

garantiu que todos os trabalha-
dores estão sendo atendidos 
e não serão prejudicados com 
relação aos seus direitos tra-
balhistas. De acordo com o vi-
ce-presidente da Câmara de Di-
rigentes Lojistas (CDL) de João 
Pessoa, Nivaldo Vilar, o motivo 
de tantas lojas estarem fechan-
do é a crise econômica e políti-
ca em que o País está vivendo. 
“O que está acontecendo aqui 
na Paraíba está acontecendo 
no Brasil inteiro. É o retrato da 
crise na economia, na política, e 
da alta inflação do nosso País”, 
comentou Nivaldo. 

Por outro lado, o núme-
ro de demissões no comércio 

diminuiu. Segundo dados do 
Sinecom,  no período de ja-
neiro e fevereiro desse ano, 
quase 1.500 homologações da 
rescisão do contrato de traba-
lho foram feitas. Nesse mes-
mo período do ano passado, o 
número de homologações foi 
de 1.756. Segundo o vice-pre-
sidente da CDL, a expectativa 
é que mais lojas fechem no 
decorrer do ano, ele deve isso 
a uma estratégia rápida que 
as empresas estão tendo que 
usar para diminuir custos. Na 
sua opinião essa é a única ma-
neira delas continuarem no 
mercado diante da situação 
atual da economia. 

História do prédio
O prédio onde funcionou 

a Loja Esplanada foi fruto do 
esforço de Creuza Pires. Junto 
com o marido, Adrião Pires Be-
zerra, ela construiu o edifício 
Manuel Pires, originalmente 
formado por um conjunto de 
apartamentos e, no térreo, ela 
alugava para o funcionamento 
de lojas.  A primeira a ocupar 
o prédio foi a Lobrás, popular-
mente conhecida como quatro 
e quatrocentos. Anos depois 
ela fechou e, em seu lugar, pas-
sou a funcionar a Loja de De-
partamentos Gran Pires. 

A loja Gran Pires, fundada 
em 1970, foi uma das pionei-
ras de João Pessoa. Ela marcou 
época e até hoje é lembrada 
pelos paraibanos. Como não 
tinha shopping na capital na-
quela época a loja era muito 
frequentada e ponto de en-
contro de muitos pessoenses, 
principalmente por conta da 
sua diversidade de produtos. 
Ainda na década de 1970 a 
loja teve que fechar as suas 
portas devido a mudanças 
econômicas no País.  

Logo em seguida a Mes-
bla, também loja de departa-
mentos, tomou o lugar da Gran 
Pires, mas demorou muito 
tempo para decretar falência e 
dar lugar ao Grupo Esplanada, 
que funcionou ali por 15 anos 
até o anúncio de fechamento 
na semana passada.

Álvaro Campos
Agência Estado

Os juros das operações 
de crédito para pessoas físi-
cas e jurídicas subiram, no 
mês passado, aos maiores 
patamares desde a década 
de 2000. Segundo pesquisa 
da Associação Nacional dos 
Executivos de Finanças, Ad-
ministração e Contabilidade 
(Anefac), as taxas subiram em 
fevereiro pelo 17º mês conse-
cutivo. No caso das pessoas 
físicas, novamente houve au-
mento nos juros em todas as 

seis linhas pesquisadas (juros 
do comércio; cartão de crédi-
to rotativo; cheque especial; 
CDC-bancos-financiamento 
de veículos; empréstimo pes-
soal-bancos; e empréstimo 
pessoal-financeiras). 

O juro médio subiu 0,10 
ponto porcentual em feverei-
ro ante janeiro, para 7,77% 
ao mês (145,46% ao ano), o 
maior nível desde fevereiro 
de 2005. No cartão de crédi-
to, a taxa subiu 0,16 pp, para 
14,72% ao mês (419,60% ao 
ano) em fevereiro, o maior 
nível desde outubro de 1995. 

Em relação aos juros do co-
mércio (crediário), houve alta 
em todos os 12 tipos de lojas 
pesquisadas, com a média 
geral subindo 0,10 pp, para 
5,70% ao mês (94,49% ao 
ano).  

A taxa mais alta foi regis-
trada em Minas Gerais, com 
5,82% ao mês (97,16% ao 
ano). Nos financiamentos de 
veículos, o prazo médio subiu 
de 36 para 40 meses. Entre 
as pessoas jurídicas, houve 
alta nas três linhas (capital de 
giro; desconto de duplicatas, 
e conta garantida). 

Juro das operações sobe pelo 
170 mês e vai ao maior nível

CRédITo PaRa PeSSoa FíSICa

Vivian Codogno
Agência Estado 

A segunda estimativa de 
2016 para a safra de cereais, 
leguminosas e oleaginosas in-
dica que a produção este ano 
deverá ser de 211,3 milhões 
de toneladas, resultado 0,9% 
superior ao de 2015, o maior 
da história, com 209,5 mi-
lhões de toneladas.

Os dados fazem parte do 
Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola (Lspa), di-
vulgado ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Eles indicam 

que a área a ser colhida será 
de 58,4 milhões de hectares, 
um crescimento de 1,2% na 
comparação com a área obti-
da em 2015 (57,7 milhões de 
hectares).

As previsões de fevereiro 
diante do cenário de janei-
ro indicam que a produção 
variou positivamente 0,3%, 
enquanto a área decresceu 
0,2%. O arroz, o milho e a soja 
são os três principais produ-
tos deste grupo, que, soma-
dos, representaram 92,8% da 
estimativa da produção e res-
ponderam por 86,4% da área 
a ser colhida.

IBGE confirma previsão 
de safra recorde de grãos 

PRodUÇÃo aGRíCoLa

As vendas do comércio va-
rejista do País fecharam  janeiro 
deste ano com retração de 1,5% 
sobre dezembro, na série livre 
de influências sazonais. Quando 
comparada a janeiro de 2015, sé-
rie sem ajuste sazonal, a queda 
chega a 10,3% no décimo resul-
tado negativo consecutivo.

No período de 12 meses até 
janeiro, a queda é de 5,2% – a 
perda mais intensa de toda a sé-
rie histórica, iniciada em 2001, 
mantendo uma trajetória de re-
dução iniciada em julho de 2014, 
quando chegou a 4,3%.

Os dados da Pesquisa Mensal 
do Comércio (PMC) foram divul-

gados ontem, pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e indicam que a receita 
nominal do setor fechou janeiro 
estável na série livre de influên-
cias sazonais (0,1% de variação) e 
crescimento de 1% em relação a 
janeiro do ano passado. No acu-
mulado dos últimos doze meses, 
a receita nominal acusou dimi-
nuição de 2,8%.

Média móvel
Com a redução de 1,5% ve-

rificada em janeiro, frente a de-
zembro de 2015, a variação da 
média móvel trimestral (com-
parada à média móvel dos três 
meses encerrados em dezembro) 
ampliou o ritmo de redução ao 
passar de -0,5% para 1,2%. Já a 

média móvel da receita nominal 
fechou também estável (-0,1%) 
em janeiro. Na série sem ajuste 
sazonal, o total das vendas as-
sinalou uma redução de 10,3% 
em relação a janeiro de 2015, 
décima variação negativa conse-
cutiva nesse tipo de comparação. 
Assim, o resultado para o volume 
de vendas teve perda de ritmo 
em relação ao segundo semestre 
de 2015 (-6,3%).

A taxa anualizada de -5,2%, 
indicador acumulado nos últimos 
12 meses, assinalou a perda mais 
intensa da série histórica, inicia-
da em 2001, e manteve a traje-
tória descendente observada a 
partir de julho de 2014 (4,3%). A 
receita nominal apresentou taxas 
de variação de 1,0% em relação 

a janeiro de 2015 e de 2,8% nos 
últimos doze meses.

Quanto aos dados relativos 
ao comércio varejista ampliado 
-  incluindo o varejo e as ativida-
des de veículos, motos, partes e 
peças e de material de constru-
ção - as variações sobre o mês 
imediatamente anterior tam-
bém foram negativas, com taxas 
em janeiro de -1,6% para volu-
me de vendas e de -0,7% para a 
receita nominal.

Em relação ao mesmo mês 
do ano anterior, a queda foi de 
13,3% para o volume de vendas 
e de 4,7% na receita nominal. 
No acumulado dos últimos doze 
meses, as perdas foram de -9,3% 
para o volume de vendas e de 
-2,3% para a receita nominal.

Varejo do País tem o pior prejuízo desde 2001
Nielmar de Oliveira
Repórter da Agência Brasil

Iluska Cavalcante
Especial para A União
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
   A Mesa Diretora do TJPB divulgou nota de solidariedade a família de 
Carmen Azevedo da Silveira, falecida na última terça-feira no Hospital da Unimed 
JP. Ela era viúva do desembargador Flodoardo Lima da Silveira. 

FOTO: Goretti Zenaide

Socorro Brito, Fátima Sousa, Stella Barros, Marletti Assis e Ruth Moura no Appetito Trattoria

   Os médicos Giane e Stênio Sarmento serão papais dos filhos gêmeos João 
Pedro e Luís Eduardo, quando junho chegar. O casal é aluno do Curso de Arte da professora 
Zarinha onde os colegas fizeram a maior festa ao descobrir a boa nova!

Amigos de toda uma vida: Marília Rosado, Neiliane Maia e o 
aniversariante de hoje, Aléssio Toni

FOTO: Arquivo

Gigi Rolim, Carla Bezerra, Alda Luna Santos, Ana Karerina Bronzeado, Hélia Botelho, 
Rozelma Leite e Adriane Holanda nos festejos pelo Dia da Mulher

FOTO: Goretti Zenaide

Convenção
O EMPRESÁRIO 

Robson Néry Dantas vai 
estar em Itupeva-SP, 
nos dias 16 e 17 próxi-
mos para participar da 
Convenção dos Dis-
tribuidores Ceva Pet 
2016, que será realiza-
do no Hotel Quality 
Resort & Convention, 
cujo tema é “Juntos, 
Inovando para Crescer”. 
Robson representa 
a marca francesa 
na Paraíba e no Rio 
Grande do Norte.

Dois Pontos

  A primeira etapa do Kartó-
dromo Paladino será inaugurada em 
maio na cidade do Conde, equipa-
mento que vai atrair para a Paraíba 
o Campeonato Brasileiro de Kart, 
que acontece em julho.
  A boa nova foi dada em 
reunião, esta semana, do gover-
nador Ricardo Coutinho com os 
empresários daquele Kartódromo.

“Esses que puxam 
conversa sobre se chove 
ou não chove - não 
poderão ir para o Céu! Lá 
faz sempre bom tempo...”

“Não seja o de hoje.
Não suspires por ontem...
Não queiras ser o de 
amanhã. Faze-te sem 
limites no tempo”

MÁRIO QUINTANA CECÍLIA MEIRELES

Jornalista Gilson Souto 
Maior, advogado Manoel 
Barbosa, médico Werton 
Roque, engenheiro Elísio 
Franca, barão Peter Herman 
Otto von Büldring, Sras. 
Veruska Correia de Oliveira 
Gomes Pires, Marisa Procó-
pio Rodrigues, Luciene Fer-
nandes Dutra e Maria Isabel 
Pereira Franco, professor 
Aléssio Toni, cantor e 
compositor Antônio Barros, 
defensor público Francisco 
Gomes de Araújo.

Parabéns

Para o álbum de família: médicos Anleida e Werton Roque com as filhas Anleidinha e Roxana, ele está 
hoje aniversariando

FOTO: Goretti Zenaide

Momentos alessianos
A PEDIDA de hoje, sem dúvida, é a festa em homenagem 

ao professor de todos nós, Aléssio Toni que aniversaria 
e também vai receber a Medalha Cidade de João Pessoa, 
concedida pela Câmara Municipal a pedido do vereador 
Fuba por conta dos inúmeros ensinamentos que passou 
a diversas gerações de paraibanos. E ainda continua, 
pois ele é atualmente coordenador do Ensino Médio no 
Colégio Evolução.

A comemoração será a partir das 20h no restau-
rante Panorâmico, do Esporte Clube Cabo Branco, com 
show espetacular do grupo Nossa Voz composto por 
Taise Gadelha (teclados e vocal), Gracinha Carvalho (vo-
cal), Ariadne Lima (vocal) e Germana Sales (percussão), 
sendo acompanhadas pelos excelentes músicos Glau-
co Andrezza (bateria), Adriano Ismael (contrabaixo) e 
Betinho Muniz (teclados).

O médico José Mário Espínola e a escritora Dada 
Novais, amigos de longas datas do Aléssio, terão par-
ticipação especial no evento.

Show
O PROJETO Cam-

bada da Funesc pro-
move hoje mais uma 
edição a partir das 20h 
na Sala de Concertos 
Maestro José Siquei-
ra, no Espaço Cultural 
José Lins do Rego. 
Será em homenagem 
às mulheres, com show 
da cantora Gabriella 
Villar.

   O professor e coordenador do curso de Engenharia do Iesp, Rômulo 
de Oliveira apresenta esta semana no Parlamento Europeu, em Bruxelas, os 
principais programas e mecanismos de cooperação entre o Brasil e a Europa 
na área de inovação e tecnologia. O evento faz parte do projeto Europeu Elan, 
cujo coordenador no Brasil  é o referido professor.

Lançamento

O PROFESSOR e 
escritor Leo Barbosa 
vai lançar hoje às 
18h30 na Fundação 
Casa de José 
Américo, o livro “Con-
fesso estar Vivendo”.

Natural de João 
Pessoa, o autor é 
professor de Lín-
gua Portuguesa e 
Literatura Brasileira 
e em 2009, iniciou 
o projeto Difusão 
Perseverante, onde 
propaga sua poética 
através de conversas 
em instituições de 
ensino. 

Negócios da Alimentação
O EXECUTIVO e diretor da GNE Gestão de Negócios 

da Alimentação, Fernando Sá, vai estar em João Pessoa, 
próxima quarta-feira para ministrar um workshop e uma 
palestra sobre a importância da administração financeira 
no setor de Gastronomia.

O evento será no Centro de Turismo e Lazer do Sesc, 
no Cabo Branco, organizado pelo Sindicato dos Hotéis, 
Bares, Restaurantes e Similares de João Pessoa.

   Uma missa realizada ontem na Fundação Casa de José Américo marcou a 
comemoração dos 36 anos de morte de seu patrono. 

Sorte Sua na Páscoa
A LOTERIA do Estado da Paraíba, sob o comando do 

superintendente Pedro Patrício, começou a vender os bilhetes 
“Sorte Sua” especial de Páscoa, com sorteios diários até 
o final de março.

Sem alterar o preço da cartela, a instituição ampliou 
consideravelmente o valor da premiação que vai pagar 
R$ 31 mil em prêmios sorteando 40 dezenas diárias, onde 
o apostador deve acertar 15 delas no dia para ser contem-
plado. Notícias sobre os sorteios poderão ser conferidas 
no link www.lotep.pb.gov.br.
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Marcelo Oliveira diz que 
vai torcer pelo sucesso
do Palmeiras na Taça

ajuda ao hospital padre zé

Solidariedade em campo
Rádio Tabajara lança 
projeto que tem o apoio 
de toda a sociedade

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 11 de março de 2016

A Confederação Brasileira de Fute-
bol vai realizar novos testes de manu-
tenção para  árbitros do quadro nacio-
nal e escolheu a Paraíba para realizar 
mais uma etapa, sob a coordenação 
da Comissão Estadual de Arbitragem, 
dirigida por José Renato de Albuquer-
que. As avaliações físicas e teóricas vão 
acontecer hoje na pista da Vila Olím-
pica Parayba e no Centro Universitário 
de João Pessoa - Unipê - e serão super-
visionadas pelo instrutor Fifa, Paulo 
Camelo. 

Pela manhã vão acontecer os tes-
tes teóricos em salas de aula do Centro 
Universitário de João Pessoa a partir 
das 9h e à tarde, na pista de atletis-
mo da Vila Olímpica Parayba, os testes 
práticos, estes começando a partir das 
14h. De acordo com José Renato vão 
participar árbitros e assistentes da Pa-
raíba, Sergipe e Alagoas, num total de 
35 profissionais.

A maior delegação é do Estado de 
Alagoas com 17 pessoas, vindo depois 
a Paraíba com 15 e Sergipe com ape-

nas três. Os paraibanos que vão se sub-
meter aos testes são os árbitros Renan 
Roberto, Clizaldo Luiz, Emanuel Diniz, 
Éder Caxias, João Bosco Satyro e Pablo 
Alves ; e os assistentes Márcio Freire, 
Luís Felipe, Kilden Tadeu, Tomaz Diniz, 
Oberto Santos e José Maria de Lucena. 
Também vão se submeter aos testes 
Adriana Basílio, Ruthyana Carla e Flá-
via Renale do quadro feminino.

Para o diretor da Ceaf, José Re-
nato, a realização de novos testes da 
CBF  e com árbitros de outros Estados 
mostra que a Paraíba tem um centro 
avançado para as avaliações.

"Árbitros de fora de nosso Esta-
do e que já fizeram testes por aqui, 
como o Heber Roberto Lopes, atesta-
ram, junto a CBF, a excelente qualida-
de do equipamento da Vila Olímpica 
Parayba, onde temos uma das melho-
res pistas da América do Sul e isso nos 
deixa orgulhosos. Vamos cumprir mais 
um cronograma de trabalho e tenho 
certeza que os resultados serão os me-
lhores possíveis", disse José Renato.

Confederação realiza testes de manutenção hoje na paraíba
ARBITRAGEM

Árbitros da Paraíba, Sergipe e de Alagoas vão se submeter a testes físicos na Vila Olímpica

A Rádio Tabajara de João 
Pessoa lançou, oficialmente, 
a segunda etapa do Projeto 
Futebol Solidário. O lança-
mento foi num café da ma-
nhã, no Esporte Clube Cabo 
Branco, que contou com a 
participação de várias auto-
ridades, como o secretário de 
Esportes e Lazer do Estado, 
Tibério Limeira, o secretário 
estadual de Infraestrutura, 
João Azevedo, o arcebispo, 
Dom Aldo Pagotto, além de 
representantes de empresas 
parceiras da iniciativa pri-
vada, e de alguns atletas que 
vão participar do Projeto. 

Esta é segunda edição 
do projeto, que terá como 
ponto alto, um jogo reunin-
do grandes craques do pas-
sado, num confronto entre 
as seleções de João Pessoa e 
Campina Grande. O jogo será 
no próximo dia 20, no Está-
dio Almeidão, na preliminar 
de Botafogo e Campinense, 
válido pelo Campeonato Pa-
raibano da 1ª Divisão.

O diretor administrativo 
da Rádio Tabajara, Otto Cruz, 
explicou ontem, durante a 
solenidade de lançamento 
do projeto, que o principal 
objetivo desta segunda eta-
pa é ajudar o Hospital Pa-
dre Zé, que passa por sérias 
dificuldades. “É uma grande 
jogada de solidariedade, que 
tem a parceria do Governo 
do Estado, da Secretaria da 
Juventude, Esportes e Lazer, 
além de outras instituições, 
que se uniram em torno de 
uma causa nobre. Os torce-
dores que forem ao estádio 
ver o clássico entre Botafogo 
e Campinense, vão colabo-
rar com no mínimo um quilo 
de alimento não perecível, e 
todo o alimento arrecadado 
será doado ao Hospital Padre 
Zé. Vamos espalhar alguns 
postos de troca pela cidade, 
e os torcedores, graças à co-

laboração do Botafogo, vão 
poder trocar alimentos por 
ingressos”, disse o diretor da 
Rádio Tabajara.

O arcebispo do Estado, 
Dom Aldo Pagotto, também 
compareceu a solenidade 
de lançamento do projeto, e 
fez questão de parabenizar 
a iniciativa. “É uma ação ma-
ravilhosa, e vamos unir a so-
ciedade em torno dela, para 
não deixar fechar as portas, 
uma instituição que atende a 
milhares de pessoas carentes 
na cidade. Temos que ajudar 
aos irmãos menos favoreci-
dos”, disse o arcebispo.

O patrono de honra do 
Hospital Padre Zé, o desem-
bargador aposentado, Júlio 
Aurélio Coutinho, agradeceu 
a iniciativa da Rádio Tabaja-
ra, e enalteceu a importância 
da Instituição para a comuni-
dade carente da grande João 
Pessoa. “Além de atender a 
milhares de pessoas que não 
têm acesso a plano de saúde 

e hospitais particulares, te-
mos também a Fundação Pa-
dre Zé, que está completan-
do 81 anos, e oferece cursos 
profissionalizantes gratuitos 
a pessoas de baixa renda”, 
disse Júlio Aurélio, que en-
cerrou seu discurso de agra-
decimento, ressaltando que 
a Solidariedade é a mais bela 
das virtudes do ser humano.

Além de ajudar o hos-
pital, os torcedores de Bota-
fogo e Campinense poderão 
ver em ação grandes ídolos 
do passado. Jogadores que 
brilharam com as camisas 
dos times paraibanos. “Além 
desta solidariedade super 
importante, para que o hos-
pital continue realizando 
este trabalho maravilhoso 
que faz junto as comunida-
des carentes, será também 
uma homenagem aos gran-
de jogadores que marcaram 
época no nosso futebol. Atle-
tas como Raminho, Miltinho, 
Magno, Nicássio, Silvinho, 

Soares, Washington Lobo, 
Chico Matemático, dentre 
outros”, disse a superinten-
dente da Rádio Tabajara, 
Duda Mendonça.

O presidente da Fede-
ração Paraibana de Futebol, 
Amadeu Rodrigues, também 
esteve presente ao lança-
mento do projeto e colocou 
à FPF à disposição da Rádio 
Tabajara, para apoiar este e 
outros eventos do gênero. 
Nós estamos unidos em tor-
no desta causa, e temos cer-

teza que o futebol paraibano 
pode contribuir e muito para 
os anseios de nossa socie-
dade, sobretudo para as co-
munidades carentes. Somos 
parceiros, com muita honra, 
deste projeto”, disse o presi-
dente.

O jogo das estrelas vai 
começar às 15 horas. A sele-
ção de João Pessoa terá como 
técnico Antônio Mineiro, en-
quanto a seleção campinen-
se será dirigida por Zé Lima, 
que marcou história no fute-

bol paraibano, conquistando 
títulos como jogador, e como 
treinador. A seleção vence-
dora ganhará o troféu Fer-
nando Heleno, comentarista 
esportivo de destaque, que 
faleceu recentemente.

Os torcedores interes-
sados em colaborarem com 
a campanha devem acessar 
o site www.futebolsolidario.
pb.br. Lá tem todas as infor-
mações sobre o projeto, e os 
pontos de troca de alimentos 
por ingressos. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOTOS: Edson Matos

Superintendente Duda Mendonça, da Tabajara, fala sobre o projeto

Diversas autoridades prestigiaram o lançamento do Futebol Solidário, ontem, no Cabo Branco

FOTO: FPF/Divulgação
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Instalações para o judô recebem 
aprovação após torneio no Rio 
Brasil consegue nove
medalhas e elogios da
Federação Internacional

Foi o sexto evento-teste 
realizado na Arena Carioca 1, 
no Parque Olímpico da Bar-
ra. Mesmo já avaliada minu-
ciosamente, alguns aspectos 
específicos do judô puderam 
ser monitorados durante os 
dois dias de lutas. Com a es-
trutura aprovada por atletas 
e dirigentes, do Brasil e de 
delegações estrangeiras, a 
competição foi encerrada na 
última quarta-feira com nove 
medalhas para os donos da 
casa.

“Neste evento testamos 
a área de competição, a parte 
de resultados e de apresen-
tação do esporte, o serviço 
para os atletas, vestiários, 
operação, além dos nossos 
voluntários e a nossa equipe 
de gestão”, explicou Rodrigo 
Garcia, diretor de esporte do 
Comitê Rio 2016. “O judô é 
um esporte tradicional no 
Brasil e que sempre briga 
por medalhas. Então, você 
escutar dos times que a ins-
talação é do nível dos Jogos 
Olímpicos é extremamente 
satisfatório”, acrescentou.

De acordo com o gestor 
de alto rendimento da Con-
federação Brasileira de Judô 
(CBJ), Ney Wilson, a apro-
vação foi internacional. “As 
equipes estrangeiras estão 
gostando bastante. A direção 
da FIJ (Federação Interacio-
nal de Judô) também está 
empolgada com o ambiente, 
com a forma como a equipe 
foi treinada para trabalhar”, 

contou. “Eles estão bastante 
impressionados com a gran-
diosidade, a beleza e o confor-
to das instalações. A avaliação 
é muito positiva”, completou.

Como as lutas duran-
te os Jogos Olímpicos serão 
realizadas na Arena Carioca 
2, a comissão técnica e os 
atletas da equipe principal 
do Brasil aproveitaram a 
oportunidade para conhecer 
a instalação, vizinha ao pal-
co do evento-teste. “É bem 
parecida e está muito legal, 
com estrutura perfeita para 
o judô”, comentou a técnica 
da seleção feminina, Rosi-
cléia Campos, que já vive a 
expectativa para a estreia 
olímpica no Brasil. “Fizemos 
um treino na última segun-
da-feira e vimos um ensaio 
da premiação. Para o primei-
ro lugar, sempre falavam o 
Brasil. Eu fiquei falando ‘yes, 
yes’, imaginando e querendo 
que chegue logo”, brincou.

Os atletas da seleção 
olímpica, poupados do even-
to-teste, acompanharam as 
disputas das arquibancadas. 
“Acho que é importante ter 
esta experiência e ver como 
é o ambiente, afinal a gente 
tem que usar a vantagem de 
estar em casa. Temos que to-
mar isso aqui como o nosso 
lugar, para que aquela pres-
são que todo mundo fala seja 
a nosso favor”, opinou Victor 
Penalber (categoria -81kg). 
“Eu achei a arena e a estrutu-
ra muito boas, as pessoas vão 
gostar no dia. Agora é só es-
perar o momento”, acrescen-
tou a campeã olímpica Sarah 
Menezes (-48kg). Foram dois dias de disputas acirrradas em que mostrou a boa estrutura das instalações para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio

Recordista do 
Brasil nos 100m 
e 200m é pega
no antidoping

Um dos principais no-
mes do atletismo brasileiro, 
Ana Cláudia Lemos testou 
positivo para um exame an-
tidoping. Apesar de não con-
firmar de maneira oficial, 
a Autoridade Brasileira de 
Controle de Doping (ABCD) 
disse ter notificado a Confe-
deração Brasileira de Atle-
tismo (CBAt) sobre o caso. 
A entidade do atletismo diz 
não ter recebido nenhuma 
comunicação sobre a situa-
ção.

O técnico da velocista 
Ana Cláudia Lemos, Kat-
suhico Nakaya, disse estar 
surpreso com a comunica-
ção que a atleta recebeu da 
ABCD, informando que os 
exames antidoping a que ela 
foi submetida deram positi-
vo. “Eu confio nela. Ela é neu-
rótica sobre isso”, disse ao 
UOL Esporte.

Ana Cláudia fora da Olimpíada

Cerca de 38 mil militares das Forças Ar-
madas estão preparados para atuar na área 
de segurança dos Jogos Olímpicos e Para-
límpicos Rio 2016 em um esquema de traba-
lho integrado com o Ministério da Justiça, a 
Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e 
órgãos de segurança ligados aos governos 
estaduais e municipais.

Os militares atuarão durante as com-
petições no Rio de Janeiro e nas cidades 
que receberão as partidas de futebol: Bra-
sília, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e 
Manaus. Cerca de 20 mil ficarão no Rio de 
Janeiro, divididos entre as quatro regiões 
olímpicas: Copacabana, Maracanã, Barra da 
Tijuca e Deodoro.

O modelo de operação integrada já foi 
adotado, com sucesso, em outros eventos 
sediados no Brasil, como os Jogos Pan-Ame-
ricanos (2007), os Jogos Mundiais Militares 
(2011), a Conferência das Nações Unidas 
Rio+20 (2012), a Jornada Mundial da Ju-
ventude (2013), a Copa das Confederações 
(2013) e a Copa de 2014.

As ações de segurança se dividem em 
três eixos: segurança pública, defesa e inte-
ligência. As funções e responsabilidades de 
cada um desses eixos estão estabelecidas no 
Plano Estratégico de Segurança Integrada 
(PESI). “Em todos os grandes eventos já rea-
lizados no País, as atribuições do Ministério 
da Defesa e das três Forças foram rigoro-
samente cumpridas, com sucesso e êxito”, 
afirmou o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, 
durante entrevista coletiva realizada na úl-
tima quarta-feira, em Brasília.

O chefe do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas, almirante Ademir Sobri-
nho, destacou a integração alcançada em 
experiências anteriores. “Temos um acúmu-
lo de experiências dos eventos que ocorre-
ram nos últimos anos, onde, em cada um 
deles, fomos aperfeiçoando a integração 
com os órgãos de segurança pública e com 
a Agência Brasileira de Inteligência”, disse.

O Ministério da Defesa conta com R$ 
704 milhões, distribuídos no período de 
2014 a 2016, para realizar o treinamento 
dos militares das três Forças, para compra 
de equipamentos e para garantir as ações 

Trinta e oito mil militares na segurança das Olimpíadas de 2016

durante os Jogos. “Nós teremos, próximo a 
cada grande centro onde serão realizados 
os eventos, e também nas cidades do fute-
bol, uma força de contingência com tropas 
numerosas, preparadas para atuar junto à 
população”, disse o almirante Ademir.

De acordo com o plano integrado, 
as atividades de Defesa Nacional incluem 
ações marítimas e fluviais; aeroespaciais e 
aeroportuárias; de transporte aéreo logís-
tico; defesa química, biológica, radiológica 
e nuclear; proteção de estruturas estraté-
gicas; segurança e defesa cibernética; fis-
calização de explosivos, enfrentamento ao 
terrorismo e emprego de forças de contin-
gência. O ministro Aldo Rebelo também 
destacou a importância da atuação integra-
da: “Há uma integração entre todas essas 
organizações, no sentido de potencializar a 
eficácia da defesa e da segurança pública”.

Em integração com a segurança pública 
e os órgãos de inteligência, o Ministério da 
Defesa atuará nas atividades de enfrenta-
mento ao terrorismo; defesa química, bio-
lógica, radiológica e nuclear (DQBRN); e na 
segurança de dignitários e VIPs. A atuação 
das Forças Armadas depende de autoriza-
ção expressa da presidente da República 
para o emprego de tropas na Garantia da 
Lei e da Ordem (GLO), sob a forma de um 
documento elaborado pela Casa Militar da 
Presidência da República.

Estrutura
As atividades de segurança a cargo 

do Ministério da Defesa ocorrerão a par-
tir de coordenação/comandos, compostos 
pelas três Forças, que serão instalados no 
Rio de Janeiro e nas cinco cidades do fu-
tebol (Brasília, Belo Horizonte, Salvador, 
Manaus e São Paulo). No Rio, o Comando 
Militar do Leste assumirá o Comando Ge-
ral de Defesa de Área (CGDA), responsá-
vel pelas ações nas regiões olímpicas de 
Deodoro, Maracanã, Barra e Copacabana. 
O CGDA será representado em todas essas 
regiões por um Comando de Defesa Seto-
rial (CDS).

Cada uma das cidades do futebol con-
tará com um Comando de Defesa de Área 
(CDA). Além disso, haverá um comando 
para cada uma das seguintes ações: com-
bate ao terrorismo – que inclui a DQBRN, 
segurança e defesa cibernética, ações ae-
roespaciais e aeroportuárias, fiscalização de 
explosivos e logística militar. 

Operação Tocha
A segurança do revezamento da Tocha 

Olímpica é de responsabilidade da Segu-
rança Pública e conta com o trabalho in-
tegrado dos órgãos de segurança pública 
federais, estaduais e municipais. As Forças 
Armadas poderão atuar como força de con-
tingência, caso haja necessidade.

O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, destacou a importância da integração entre os órgãos de segurança
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Tite poupa titulares no Paulista
CORINTHIANS

Técnico vai colocar um 
time reserva contra o
Botafogo em Ribeirão

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 11 de março de 2016

Demitido do Palmeiras 
na noite da última quarta-
feira, após a derrota por 2 
a 1 para o Nacional-URU, 
pela Libertadores, o téc-
nico Marcelo Oliveira pu-
blicou uma carta de des-
pedida à equipe alviverde 
na manhã de ontem. No 
comunicado, ele agradeceu 
à diretoria, aos jogadores e 
aos funcionários do clube 
alviverde pelos nove meses 
de trabalho, e exaltou prin-
cipalmente e conquista da 
Copa do Brasil, no final do 
ano passado.

"Foram muitas as difi-
culdades enfrentadas, mas 
conquistamos um título 
de expressão para o clube 

quando ninguém acreditava 
que seria possível. Conse-
guimos porque a consciên-
cia de que tínhamos uma 
responsabilidade comparti-
lhada em cada partida falou 
mais alto, e a individualida-
de foi deixada de lado em 
benefício do mérito coletivo 
nos triunfos, sempre com o 
pensamento de que todos 
devem reagir depois dos 
tropeços", escreveu.

No entanto, Oliveira la-
mentou ver um "sonho in-
terrompido", pois queria ter 
conquistado a Libertadores 
no comando do time do Pa-
lestra Itália.

"Deixo o clube com o 
sonho interrompido. Assim 

como era meu pensamento 
em outros trabalhos, prezo 
sempre por cumprir o con-
trato até o fim. Além disso, 
ser campeão da Libertado-
res é também um desejo 
meu e compartilhava desse 
sentimento com cada pal-
meirense que conversei", 
afirmou.

Por fim, garantiu a tor-
cida pela equipe paulista na 
sequência do torneio.

"Quero deixar um re-
cado muito honesto a essa 
torcida fanática e gigante: 
ficarei na torcida para que 
vocês possam celebrar a 
conquista da América, ain-
da este ano, com o novo co-
mandante", finalizou.

O ano de 2015 parece 
ter sido bom para os co-
fres dos clubes brasileiros. 
Um estudo realizado pelo 
Itaú BBA apontou que o fa-
turamento das 12 equipes 
mais tradicionais do País 
cresceu em 12% no ano 
passado, chegando a 2,58 
bilhões de reais, pois os 
custos aumentaram menos 
que as receitas, atingindo 
2,34 bilhões de reais. Ape-
sar disso, apenas oito clu-
bes terminaram o ano com 
saldo positivo.

“A maior parte dos clu-
bes avaliados nessa tentati-
va de projeção de resulta-
dos não parece apresentar 

condições melhores do que 
em 2014”, afirmou César 
Grafietti, superintenden-
te de crédito do Itaú BBA 
e responsável pelo estudo, 
em entrevista ao site Exa-
me.com.

Na análise, Corinthians, 
Atlético-MG, Grêmio e São 
Paulo apresentaram saldo 
negativo, sendo a situação 
do clube mineiro a mais gra-
ve: o déficit foi de R$ 21 mi-
lhões, contra R$ 7 milhões 
dos gaúchos, R$ 6 milhões 
do clube tricolor paulista e 
R$ 4 milhões do alvinegro 
de Parque São Jorge.

Em situação oposta, o 
Flamengo teve saldo posi-

tivo de R$ 115 milhões, se-
guido de Palmeiras, com R$ 
33 milhões, e Fluminense, 
com R$21 milhões.

Grafietti analisou a si-
tuação atual das equipes 
segundo o estudo. “Alguns 
clubes continuam sendo 
exceção, mas a maioria pa-
dece de maior equilíbrio 
entre receitas e custos”, de-
clarou o superintendente.

Segundo o Itaú BBA, 
as receitas e os custos dos 
clubes foram projetados a 
partir de balanços interme-
diários cedidos por alguns 
times em 2015 e por infor-
mações divulgadas pela im-
prensa.

Derrotado por 3 a 2 pelo 
Cerro Porteño na terceira ro-
dada da fase de grupos da Copa 
Libertadores, o Corinthians 
voltou a São Paulo na manhã de 
ontem, mas os titulares da par-
tida no Paraguai foram libera-
dos das atividades do dia pela 
comissão técnica, que orientou 
um trabalho apenas para quem 
não começou jogando pelo tor-
neio continental. Um bom nú-
mero de jogadores que esteve 
no treinamento deve atuar no 
fim de semana, quando o Ti-
mão visita o Botafogo de Ribei-
rão Preto pela nona rodada do 
Campeonato Paulista - a ideia é 
preservar o grupo para a próxi-
ma quarta-feira, data do duelo 
contra o mesmo Cerro na Are-
na Corinthians.

Na atividade dos reser-
vas, Tite apenas observou o 

O Zenit bem que tentou, mas 
foi eliminado nessa quarta-feira 
pelo Benfica após perder por 2 a 
1, em casa, nas oitavas de final da 
Liga dos Campeões. Por muito pou-
co, a equipe russa não levou o jogo 
para a prorrogação, após abrir o 
placar com o brasileiro Hulk. Con-
tudo, o atacante foi participativo e 
manteve a boa impressão deixada 

na fase de grupos, o que lhe garan-
tiu a indicação a jogador da sema-
na pela Uefa.

O jogador concorre pelos votos 
do público com Cristiano Ronaldo 
(Real Madrid), Schürlle (Wolfsburg) 
e Ibrahimovic (PSG).

Como a partida de ida havia 
terminado 1 a 0 para o Benfica, 
o gol de Hulk levaria o duelo para 

prorrogação. Na parte final do se-
gundo tempo, Gaitán e o também 
brasileiro Talisca viraram para os 
Encarnados, acabando com o sonho 
do Zenit. Apesar disso, o camisa 7 
do time russo encerrou sua parti-
cipação na Liga dos Campeões com 
quatro gols.

Os adversários de Hulk tam-
bém marcaram na rodada desta 

semana. Cristiano Ronaldo fez o 
primeiro do Real na vitória por 2 
a 0 sobre a Roma, na capital espa-
nhola. O alemão Schürlle confirmou 
a classificação do Wolfsburg ao fa-
zer o gol solitário no triunfo sobre 
o Gent, por 1 a 0. Já Ibra também 
brilhou, ao anotar um e dar o passe 
para o outro no 2 a 1 sobre o Chel-
sea, em Stamford Bridge.

O treino do Santos foi fe-
chado para a imprensa ontem 
e na entrevista coletiva de 
Victor Ferraz, o mistério so-
bre quem será o substituto de 
Lucas Lima (suspenso) ama-
nhã, diante do Água Santa, 
às 18h30, no Pacaembu, pelo 
Paulistão.

Questionado se Rafael 
Longuine será titular, Victor 
Ferraz titubeou, mas não res-
pondeu.

 “Pode falar? Melhor não, 
né? Foi treino fechado” disse 
Ferraz, aos risos.

“É difícil encontrar joga-
dor com a mesma caracterís-
tica do Lucas Lima, mas a gen-
te procura outra alternativa, 
assim como no ano passado. 
Jogamos clássico sem ele e 
conseguimos vencer”explicou 
o camisa 4.

A respeito de como su-
prir o camisa 20, Victor deu o 
caminho para o Peixe vencer 
o Água Santa pelo Paulistão.

 “Quando ele está em cam-
po, até por motivos óbvios, 
quando você tem um jogador 
dessa qualidade, você acaba 
centralizando as jogadas nele, 
porque ele é o jogador decisivo, 
do último passe. Quando ele 
não está, você procura outras 
formas, um pouco mais cole-
tivo, um pouco mais vertical. 
Você tem que arrumar outras 
formas para vencer” conclui.

Pautado nas investigações 
da Justiça norte-americana 
desde outubro passado, quan-
do a corrida presidencial teve 
início com o registro das can-
didaturas, Joseph Blatter recla-
mou por um maior reconheci-
mento das delegações filiadas 
à Fifa após 17 anos de serviços 
prestados na entidade.

Uma entrevista publica-
da pelo jornal suíço Blick on-
tem, dia em que completou 80 
anos, trouxe à tona a versão 
de Blatter sobre a atual Fifa. O 
ex-mandatário admitiu certa 
frustração por ter sido pouco 
mencionado no Congresso Ex-
traordinário do último dia 26, 
que nomeou Gianni Infantino 
como seu sucessor.

"Esperava que pelo me-
nos alguma coisa relacionada 
ao meu trabalho fosse dita pelo 
líder do Congresso no início 
ou no fim. Apenas dois candi-
datos falaram de mim, aquele 
que se retirou (Tokyo Sexwale) 
e outro que teve poucos votos 
(Jérôme Champagne). Não que 
eu tenha tido um grande final, 
mas espero que nos próximos 
congressos eu seja reconheci-
do", falou.

Banido pelo Comitê de 
Ética desde dezembro, Blatter 
contou que foi contatado por 
mais de 100 empresários liga-
dos à Fifa, além de ter recebido 
220 cartas oficiais, durante sua 
saída do cargo. Depois de redu-
zir a punição de oito para seis 
anos, o suíço ainda se mostra 
esperançoso para, até o final de 
abril, resolver sua situação na 
Justiça.

Santos esconde 
o substituto de 
Lucas Lima  no 
jogo de amanhã

Blatter lamenta 
esquecimento 
dos dirigentes
em Congresso

Mesmo derrotado, paraibano acaba se destacando
HULK DO ZENIT

Técnico vê sonho interrompido

Fla é o clube de maior lucro

MARCELO OLIVEIRA

BALANÇO

trabalho dos auxiliares Cle-
ber Xavier e Matheus Bachi e 
teve uma conversa reservada 
com três jogadores: Guilher-
me Arana, Maycon e Lucia-
no. Curiosamente, dois deles 
atuam em posições que o Co-
rinthians terá desfalques em 
Itaquera, já que Rodriguinho 
e André foram expulsos no 
Paraguai. Enquanto Maycon é 
um dos postulantes à vaga de 
Rodriguinho e Luciano con-
corre para atuar no lugar de 
André, Arana disputa posição 
com Uendel, titular absoluto 
desde a temporada passada.

Sem indicar possibilida-
des de escalação, o Corinthians 
realizou apenas um treino 
técnico com os reservas nessa 
quinta-feira. Hoje, às 16h, mais 
um trabalho em campo, e no 
dia seguinte, às 9h30, outra 
atividade. A viagem para Ri-
beirão Preto, local da partida 
de domingo, será de ônibus, às 
15h30 do sábado.

O dado curioso da ma-

nhã de trabalhos no CT Joa-
quim Grava foi a determina-
ção do clube de que nenhum 
jogador concederia entrevis-
ta coletiva, ao contrário do 
que ocorre normalmente em 
treinos abertos.

O Corinthians vem de 
duas derrotas consecutivas 
na temporada, contra o San-
tos, pelo Paulistão, e diante 
do Cerro Porteño, na Liber-
tadores. Enquanto no Esta-
dual a equipe ainda lidera a 

classificação geral, no torneio 
continental a situação se in-
verteu: os paraguaios assu-
miram a ponta com sete pon-
tos somados, um a mais que o 
Timão. O jogo de volta vai ser 
fundamental para o Timão.

Tite pede calma aos jogadores durante o jogo contra o Cerro Porteño na derrota de 3 a 2

Marcelo Oliveira conquistou a Copa do Brasil do ano passado

O Flamengo, de Paolo Guerrero, teve saldo positivo em 2015
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Primeira rodada 
acontecerá nos dias 
14 e 15 do mês de maio

CBF divulga tabela da competição
BRASILEIRO DA SÉRIE A
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A CBF divulgou aos 20 
clubes da Série A a tabela 
do Brasileirão de 2016. As 
datas e horários ainda não 
foram definidos. A primeira 
rodada acontecerá nos dias 
14 e 15 de maio e tem como 
destaques os jogos Flamen-
go x Sport, Botafogo x São 
Paulo, Corinthians x Grê-
mio, um duelo entre dois 
participantes da Libertado-
res, Atlético-MG x Santos, 
com Robinho à frente de 
sua ex-equipe, e o confron-
to nordestino entre Santa 
Cruz e Vitória. A sétima 
rodada terá dois clássicos: 
Palmeiras x Corinthians e 
Atlético-MG x Cruzeiro.

A CBF deve divulgar, 
nesta sexta-feira, os regula-
mentos e tabelas completas 
das Séries A, B e C. Repre-
sentantes das 20 equipes 
da primeira divisão vão se 
reunir na sede da entidade 
para o Conselho Técnico da 
competição. A CBF colocará 
em votação duas mudanças 
no regulamento: uma alter-
nativa para evitar a troca de 
técnicos, e antecipação do 
prazo final de inscrição dos 
jogadores na competição. 
As duas propostas foram 
votadas no Conselho Técni-
co da Série B, nesta quarta, 

mas não foram aceitas. A 
tendência é que o mesmo 
ocorra para a Série A.

A sétima rodada terá 
dois clássicos: Palmeiras x 

Corinthians e Atlético-MG 
x Cruzeiro. O primeiro clás-
sico Gre-Nal será na 13ª ro-
dada, com mando de campo 
para o Internacional.

Apesar de ter destinado boa par-
te de seus itens particulares ao Mu-
seu Pelé, construído em Santos (SP), 
Edson Arantes do Nascimento dispo-
nibilizou cerca de dois mil objetos co-
lhidos ao longo da carreira para um 
leilão, que deve acontecer no mês de 
junho, em Londres.

Entre os itens escolhidos estão uma 
réplica da Taça Jules Rimet, cotada em 
até R$ 4 mi, a bola do milésimo gol so-
bre o Vasco da Gama e as três meda-
lhas de campeão mundial (em 1958, em 
1962 e 1970). Camisas do Santos e do 
New York Cosmos, os dois clubes que 

Pelé defendeu na carreira, também es-
tarão expostas.

A casa de leilões Julien’s Auctions, 
na Califórnia, tem a responsabilidade de 
organizar o evento, que deve acontecer 
entre 7 e 9 de junho. Antes, Pelé pro-
mete fazer uma aparição pública para 
divulgar a programação dos leilões.

“Decidi dar aos torcedores e cole-
cionadores a chance de terem um pe-
daço da minha história também. Espe-
ro que eles valorizem estes artefatos e 
compartilhem minha história com seus 
filhos e as futuras gerações”, declarou 
o camisa 10.

Pelé leiloará dois mil objetos 
no mês de junho em Londres 

BOLA DO GOL MIL E TAÇA JULES RIMET

A CPI do Futebol po-
derá ter acesso aos sigilos 
bancário e fiscal do Comitê 
Organizador Local (COL) da 
Copa-2014 após o Supremo 
Tribunal Federal (STF) revo-
gar a liminar que impedia a 
Comissão que investiga ir-
regularidades na CBF e na 
organização do Mundial no 
País a obter os dados. A limi-

nar foi obtida em dezembro 
após a entidade entrar com 
um mandado de segurança.

A decisão foi do minis-
tro do STF, Celso de Mello, 
que considerou que as que-
bras de sigilo foram “ade-
quadamente fundamenta-
das” pelo presidente da CPI 
do Futebol, o senador Ro-
mário (PSL-RJ), que havia 

apresentado à Suprema Cor-
te todas as informações da 
investigação que está sendo 
feita pela Comissão.

A autorização permite 
à CPI do Futebol ter acesso 
a demonstrativos de resul-
tados e lucros da Copa do 
Mundo de 2014 no período 
entre 1º de janeiro de 2008 
e 12 de março de 2015.

Após a vitória sobre o 
Chelsea por 2 a 1, em pleno 
Stamford Bridge, na última 
quarta-feira, o Paris Saint-
Germain garantiu vaga nas 
quartas de final da Liga dos 
Campeões. O zagueiro brasi-
leiro David Luiz comemorou a 
classificação no torneio e crê 
que o clube francês é um forte 
candidato ao título inédito.

“Me perguntaram se 
temos condições de ganhar 

a Liga dos Campeões, e eu 
digo que sim. Temos elenco 
para brigar em todas as com-
petições, mas também deixo 
claro que faltam muitos de-
graus, e o equilíbrio é bem 
grande. Estamos evoluindo, 
ganhamos entrosamento, 
mas temos que pensar jogo 
a jogo, mantendo sempre os 
pés no chão”, afirmou.

Outro brasileiro do PSG 
a comemorar a vitória foi 

Marquinhos, que também 
enfatizou o potencial do time 
na Liga dos Campeões. “É 
um trabalho duro em equi-
pe que participo e contribuo 
com muita vontade sempre. 
Tivemos dois jogos muito 
difíceis, mas conseguimos 
colocar o PSG entre os me-
lhores do mundo. Ainda não 
alcançamos nosso objetivo, 
mas continuaremos focados 
em busca do título”, disse.

Justiça autoriza acesso a 
sigilos do COL da Copa 2014

Brasileiros do PSG celebram 
vaga nas quartas de final

CPI DO FUTEBOL

LIGA DOS CAMPEÕES

Pelé disse que decidiu dar aos torcedores a chance de terem um pedaço de sua história

FOTO: Divulgação

Confira as duas primeiras rodadas:

1ª rodada (14 e 15 maio):

Botafogo  x   São Paulo

Flamengo  x  Sport

Corinthians  x  Grêmio

Palmeiras  x  Atlético-PR

Internacional  x  Chapecoense

Coritiba  x  Cruzeiro

Figueirense  x  Ponte Preta

América-MG  x  Fluminense

Atlético-MG  x  Santos

Santa Cruz  x  Vitória

2ª rodada (21 e 22 de maio):

Vitória  x  Corinthians

Fluminense  x  Santa Cruz

São Paulo  x  Internacional

Santos  x  Coritiba

Cruzeiro  x  Figueirense

Grêmio  x  Flamengo

Atlético-PR  x  Atlético-MG

Chapecoense  x  América-MG

Ponte Preta  x  Palmeiras

Sport  x  Botafogo



Inclusão social 
Peça que estreia hoje, no Piollin, aborda questões psiquiátricas        

A atriz Ana Marinho acredita ser ainda 
difícil desfazer o estigma existente em 
torno da pessoa acometida pela loucura  

Coletiva Diálogo será 
aberta nesta sexta, no 
Espaço Cultural, em JP 
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Grupo Nossa Voz se 
apresenta hoje, no 
Clube Cabo Branco  
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Projeto Cambada é 
retomado hoje com 
show de Gabriella Villar

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA - 11 de março de 2016

n Peça “Razão para Ficar” 
n Quando: Hoje
n Local: Teatro Piollin 
n Horário: às 20h
n Entrada: R$ 20 inteira e 10 meia-entrada

Serviço

Com dramaturgia da atriz Ana Marinho 
e do diretor João Paulo Soares, estreia 
hoje, às 20h no Teatro Piollin, em João 
Pessoa, o espetáculo “Razão para Ficar”. 
A peça, que pode ser vista pelo público 
até o domingo 20, tem como base a pes-
quisa sobre as residências terapêuticas 
de João Pessoa, fragmentos de textos 

da escritora Clarice Lispector e poemas de Adélia 
Prado e Lisbeth Lima. Os interessados em conferir a 
performance teatral podem adquirir seus tickets na 
bilheteria do evento. Os valores vão de R$ 20 inteira 
a R$ 10 meia-entrada.  

Além do diretor João Paulo Soares e da atriz Ana 
Marinho, fazem parte do espetáculo Maria Botelho 
cuidando do cenário, Fabiano Diniz com a ilumina-
ção, Vilmara Georgina com o figurino e Rodolpho de 
Barros com suas fotografias.

Construído a partir de depoimentos de oito 
mulheres que fizeram parte do Hospital Psiquiá-
trico Juliano Moreira e que hoje vivem no Serviço 
Residencial Terapêutico (SRT), a peça “Razão para 
Ficar” é um espetáculo que debate diretamente com 
o público a inclusão social dos indivíduos que já 
passaram por serviços de residência.

Toda ideia de montagem surgiu por meio da 
partilha de experiências de isolamento, além da 
discussão sobre os processos de internação psiquiá-
trica. A precursora disso foi Thalyta Lima, amiga dos 
participantes da peça, que desenvolveu uma pesqui-
sa entre os anos de 2008 e 2010, sobre as histórias 
de vida e o processo de reinserção social de oito 
mulheres egressas de um Hospital Psiquiátrico. 

“Para que haja uma mudança na relação 
social com o fenômeno da loucura, o es-
paço urbano deve se configurar como 
um ambiente de produção de novos 
sentidos para a vida, pois é um local 
de trocas permanentes, onde a 
diversidade de encontros estimu-
la o processo de sociabilidade. 
Essas premissas são imprescin-
díveis para que a lógica asilar 
do isolamento não continue 
a se repetir, mesmo fora 
dos muros do manicômio”, 
comentou o diretor João 
Paulo Soares.

Logo após a ideia base, a dramaturgia do 
espetáculo foi construída a partir das vozes de 
oito mulheres internas, trechos de obras lite-
rárias de Clarice Lispector e poemas de Adélia 
Prado e Lisbeth Lima, buscando dessa maneira 
evidenciar os processos de internamento de 
mulheres e as consequências de um regime de 
internação que elimina os sujeitos, tratados 
como pacientes.

Outro ponto chave do trabalho desen-
volvido é a encenação que busca evidenciar 
os limites frágeis entre saúde e doença; as 
relações perversas de uma sociedade que 

condena ao confinamento mulheres em 
situação de pobreza e os abandonos 
pelas famílias.

Conforme a análise dos dados da 
pesquisa a redução de leitos em hospi-
tais psiquiátricos e o investimento em 
serviços que evitem o internamento 
não garantem o fim do isolamento 
social dos portadores de transtornos 
mentais. 

Segundo a atriz Ana Marinho, a 
política que fecha os manicômios e 
implanta alternativas de tratamento 

extra-hospitalares não cria, automa-
ticamente, para os usuários desses 

serviços, novas formas de viver na comu-
nidade. “Lidar com o imaginário sobre a 

loucura e desfazer o profundo estigma exis-
tente em torno da pessoa por ela acometida 

ainda é tarefa sobremaneira difícil”, ressaltou 
Ana Marinho. 

O que é RST- O SRT é um espaço de acolhi-
mento cuja meta é promover uma gradativa 

inclusão social e o desenvolvimento da 
autonomia de seus moradores. 

No entanto, a ausência de 
projetos que viabilizem a 

interação entre as resi-
dentes e a comunidade, 

bem como o precon-
ceito existente entre 

a população do bairro 
onde essas casas 
estão inseridas, ter-

minam por dificul-
tar a construção 
de uma reinser-
ção social bem 

sucedida.

Lucas Silva
Especial para A União



As artistas visuais Cristina Carva-
lho e Li Vasc são as expositoras 
da vez que abrem a exposição 
coletiva “Diálogo” hoje, às 19h, 
no Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc). As obras, que fazem 
parte da programação especial 
em homenagem a mulher no 

mês de março, irão ficar expostas no Mezanino 
2, rampa 1.  Os interessados em contemplar as 
obras que estão em cartaz podem se dirigir ao 
espaço expositivo até o próximo dia 22 das 8h 
às 22h. A entrada para a atividade é gratuita.

Entre as obras expostas, o público poderá 
notar que as artistas trabalham um ponto 

de vista em comum, mas com perspectivas 
distintas. Cristina Carvalho vem com suas 
obras de caráter conceitual em que aborda 
questões sociais, de memória e reflexões 
cotidianas, dialogando com as fotografias 
predominantemente em preto e banco da 
fotógrafa Li Vasc que igualmente repensa os 
interditos sociais enfrentados por aquelas 
que são vítimas de violência.

O público verá ainda o nu intitulado 
“Nascer(dor)” que foi inspirado nos pesadelos 
que a artista Li Vasc teve de forma recorrente. 
As fotografias foram feitas em prédios aban-
donados, espaços arborizados, cemitérios e 
fábricas da cidade de João Pessoa. A escolha 

dos espaços dialoga tanto com o abandono do 
respeito ao corpo feminino, como também da 
interdição do mesmo na cidade.

Os interditos sociais enfrentados por 
aqueles que dão vazão ao feminino reitera um 
prática social machista e violenta, que fere e 
usurpa da mulher o direito de sujeito atuante 
e respeitado em seu espaço. Durante as fotos 
performances as modelos dialogam com os 
elementos (tecidos, galhos, espaços minúscu-
los de concreto, folhas, bonecos entre outros 
para fazerem uma releitura dos interditos 
sociais que povoam as violências cotidianas 
as quais mulheres enfrentam seja no âmbito 
público ou privado).

Sobre as artistas
Isabel Cristina de Lima Gomes, mas 

popularmente conhecida como Cristi-
na Carvalho, nasceu em João pessoa.  É 
artista visual com graduação em Artes 
Visuais pela Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). Já Li Vasc, que também é 
artista visual, possui graduação em His-
tória na (UFPB). Iniciou nas artes visuais 
em 2014, quando fez o curso livre de 
fotografia no Centro Estadual de Arte em 
João Pessoa-PB. Durante o curso buscou 
aprender e aperfeiçoar as fotografias em 
preto e branco e o uso de edições caseiras 
na lente da câmera.

Diversidade 
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Exposição coletiva em homenagem especial à mulher abre hoje, no Espaço Cultural 

Projeto que une pintura e música tem lançamento em João Pessoa

FOTOS: Divulgação

Obra da artista Cristina Carvalho, cujo 
trabalho tem caráter conceitual e aborda 
questões sociais, bem como de memória e, 
ainda, reflexões cotidianas   

O músico Júnior Cordeiro vai 
apresentar o show inédito 
intitulado Capa Preta  

Renata Cabral: coletânea de obras

O projeto cultural intitulado Em Canto, em 
Cores será lançado hoje, no Teatro Paulo Pontes 
do Espaço Cultural, localizado em João Pessoa.  
O evento - aprovado pela Lei Rouanet - é com-
posto pela exposição Em Canto, Em Cores, da ar-
tista plástica paraibana Renata Cabral, que será 
aberta às 16h, com entrada gratuita ao público, 
no Mezanino II do próprio teatro, onde também 
será realizado, a partir das 20h, o show - inédito 
na capital e a outra atração da iniciativa - Capa 
Preta, o terceiro disco do cantor, compositor e 
poeta Júnior Cordeiro e cujos ingressos custam 
R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).

Em Canto, em Cores é um projeto reali-
zado em parceria pela artista plástica Renata 
Cabral com o seu marido, o poeta e músico 
Júnior Cordeiro, numa produção da Parahybó-
lica Cultural. O projeto consiste na realização 
de shows e exposições do casal em oito capitais 
brasileiras. “Estamos com esse evento para 
atrair patrocínios para o projeto, pois estamos 
em fase de captação”, disse ele para o jornal A 
União. 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Talento feminino

“O show Capa Preta é uma apresentação 
do meu terceiro disco, inédito em João Pes-
soa, voltado para o universo místico e mítico 
do Nordeste brasileiro. A temática da obra é 
voltada ao ocultismo ocidental, representa-
do no campo da magia e feitiçaria popular”, 
disse Júnior Cordeiro, que é conhecido como o 
Bruxo do Cariri. “Esse  show faz referências ao 
imaginário coletivo e às tradições populares e é 
imerso em uma intensa alquimia entre o forró 
e o rock e tem a peculiaridade de ter perso-
nagens populares incorporados por mim, em 
minha criação, a exemplo do “Bruxo do Cariri 
Velho”, um dos tipos pitorescos apresentados 
no show”, antecipou o músico.

Já a exposição Em Canto, Em cores con-
siste em uma coletânea das obras de Renata 
Cabral, cuja direção é para a apresentação das 
ideias pictóricas da artista em todas as suas 
facetas. A propósito, ela tem se notabilizado 
pela peculiaridade dos traços excêntricos e 
contemporâneos de suas pinturas, que dialo-
gam pacificamente com o universo rústico da 
memória coletiva. O campo imagético dessa 
artista é marcado pela ousadia das cores e 
pela representação do universo feminino, bem 
como a junção entre o sagrado e o profano.

A propósito, a parceria dos dois protago-
nistas do evento não se restringe apenas ao 
campo das artes. Júnior e Renata são casados 
e esperam uma filha, Maria, cujo parto está 
previsto para o início de abril. No Em Canto, em 
Cores, o casal de artistas paraibanos procura 
enfatizar a ligação íntima que sempre permeou 
a pintura e a música, mas que tem sido pouco 
abordada no universo da arte popular.



Roteiro
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Em cartaz

Show
Livros em destaque

    Humor 

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

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

O grupo Nossa Voz se apresenta hoje, 
no Clube Cabo Branco, na capital

Rádio Tabajara

ÁRVORES Val Fonseca

O grupo Nossa Voz realiza show 
hoje, a partir das 20h, no restaurante 
Panorâmico do Clube Cabo Branco, lo-
calizado em João Pessoa, dentro da pro-
gramação que comemora os 75 anos de 
idade - que se completam nesta mesma 
data - do escritor e professor Aléssio 
Toni, que ensinou e ensina a diversas 
gerações de paraibanos o melhor da 
língua portuguesa e que receberá, em 
dia a ser definido, a Medalha Cidade de 
João Pessoa, outorgada pela Câmara 
Municipal por propositura do vereador 
Fuba, em reconhecimento à sua contri-
buição para a cultura. O ingresso para 
a festa, preparada pelos amigos para 
homenageá-lo, custa R$ 25. 

“Recebo essa homenagem como 
uma gratidão dos amigos. Não é um 
presente, é um regalo”, confessou para 
o jornal A União o professor e escritor 
Aléssio Toni, autor de três livros. “É 
uma pessoa muito querida no meio aca-
dêmico e de uma legião de ex-alunos”, 
comentou, também, a colunista social 
Goretti Zenaide, que, a pedido dos ami-
gos, está realizando a festa.

Criado em 1987, o Nossa Voz espe-
cializou-se em cantar músicas do reper-
tório popular brasileiro, principalmente 
de compositores como Tom Jobim, 
Chico Buarque de Holanda, Ivan Lins, 
Vinicius de Morais, Milton Nascimento 

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

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

 Serviço
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O grupo Nossa Voz especializou-se em cantar um repertório popular brasileiro

Uma obra que atinge 
a alma feminina

Neste mês que 
se celebra a figura 
da mulher, o livro 
O Lado B do Amor, 
obra de estreia da 
escritora Helena 
Cotching, formada 
em Semiótica da 
Comunicação pela 
PUC-SP, será lança-
do na próxima quin-
ta-feira, na Livraria 
Cultura do Shopping Iguatemi, na capital paulista. Na 
ocasião, da programação do evento constará, tam-
bém, exposição de fotos da própria autora da obra, 
as quais integram parte do projeto “Naturezas”, com 
foco na elaboração de imagens artísticas despidas do 
seu lugar de referência física/local. 

Na contramão dos romances cujo final feliz é o 
principal trunfo, o livro de Helena Cotching reúne 11 
contos que revelam as situações de diferentes mu-
lheres que não obtiveram aquele mesmo desfecho 
em suas histórias de amor. Os textos são inspirados 
em fatos reais, retirados de notícias e outras fontes, 
sendo a origem em uma pesquisa da autora sobre a 
personalidade de pessoas com distúrbio de compor-
tamento.

Nesse sentido, as histórias fotografam episódios 
desastrosos da vida amorosa das personagens, mas 
fogem do drama, destacando o  comportamento que 
criou estas situações e seus desfechos inesperados. 
O cuidado com a caracterização da personalidade 
dos parceiros e os recursos utilizados para envolver 
as personagens também é marcante em O Lado B 
do Amor. Para somar estes elementos ao enredo dos 
contos, Helena construiu as personagens masculinas 
por meio da leitura de romances e livros de psicolo-
gia.  É possível relacionar personagens e situações 
dos contos com a realidade, de onde nasceram mui-
tos dos enredos da obra. No entanto, mesmo que 
alguma passagem sirva de alerta para casos cotidia-
nos, a escritora observou que a obra não tem a fun-
ção de levantar bandeiras sobre o comportamento 
feminino e masculino.

A literatura e a fotografia são os principais in-
teresses intelectuais de Helena Cotching. “Escrevo 
há muitos anos e só agora tive vontade de publicar. 
Sempre fui muito tímida e acho que a maturidade 
me trouxe esta possibilidade”, confessou ela, jus-
tificando ter havido uma razão para a escolha por 
contos. “Está relacionada à uma maneira mais direta, 
concisa, de se comunicar. Mas ainda quero me aven-
turar no caminho dos romances”, concluiu a autora. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

A SÉRIE DIVERGENTE: CONVERGENTE (EUA 2016). Gênero: Fic-
ção Científica. Duração: 121 min. Classificação:12 anos. 
Direção: Robert Schwentke. Com Shailene woodley, Theo 
James e Ansel Elgort. Sinopse: Após a mensagem de Edith 
Prior ser revelada, Tris, Quatro, Caleb, Peter, Christina e 
Tori deixam Chicago para descobrir o que há além da cerca. 
Ao chegarem lá, eles descobrem a existência de uma nova 
sociedade. CinEspaço1: 14h, 16h30, 19h e 21h30 (LEG). 
Manaíra4: 14h30, 17h15 e 20h (DUB). Manaíra6: 12h45, 
15h30, 18h15 e 21h (LEG). Manaíra9: 13h45, 19h15 
(DUB) e 16h30, 22h (LEG). Mangabeira1: 13h45, 16h30, 
19h15 e 22h (DUB). Mangabeira3: 12h45, 15h30, 18h25 
e 21h15 (DUB). Tambiá5: 14h, 16h20, 18h40 e 21h (DUB). 

KUNG FU PANDA 3 (EUA 2016). Gênero: Animação. Duração: 
95 min. Classificação: livre. Direção: Jennifer Yuh, Ales-
sandro Carloni. Com Jack Black, Dustin Hoffman e Kate 
Hudson. Sinopse: O sumido pai de Po resolve visitar o filho 
e levá-lo para uma reunião familiar. No meio da confra-
ternização, no entanto, o panda guerreiro é surpreendido 
por um espantoso vilão e recorre aos velhos amigos para 
treinar os moradores locais a fim de combater o ser 
malvado. CinEspaço3: 14h, 16h, 18h e 20h (DUB). Manaí-
ra5/3D: 14h, 16h15  e 18h45 (DUB). Manaíra 7/3D: 13h05,  
15h20 e 17h40 (DUB). Manaíra10/3D: 14h15, 17h20 
e 19h45 (DUB). Mangabeira2: 13h25 e 15h45 (DUB). 
Mangabeira4/3D: 14h e 19h (DUB). Mangabeira5/3D: 13h 
e 15h15. Tambiá3: 14h30 e 16h30 (DUB). Tambiá6/3D: 
14h20, 16h20, 18h20 e 20h20 (DUB).

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 con-
sidera 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. CinEspaço2: 14h10, 19h10 (DUB) 
e 16h40, 21h40 (LEG).  Manaíra8: 16h45 e 21h45 (LEG). 
Mangabeira4/3D: 16h15 e 21h30 (DUB) e 18h45 (LEG).  
Tambiá4: 13h50, 16h10, 18h40 e 20h50 (DUB).  

 A GAROTA DINAMARQUESA (EUA 2016). Gênero: Drama. 
Duração: 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.  Manaíra1: 16h50 (LEG).

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

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

conta a história de um ex-militar e mercenário, Wade 
Wilson que é diagnosticado com câncer em estado ter-
minal, porém encontra uma possibilidade de cura em uma 
sinistra experiência científica. Recuperado, com poderes 
e um incomum senso de humor, ele torna-se Deadpool e 
busca vingança contra o homem que destruiu sua vida. 
Manaíra2: 13h40, 16h25, 19h e 21h35 (LEG).  Mangabei-
ra2: 18h e 20h30 (DUB). Tambiá2: 14h20, 16h30, 18h40 
e 20h50 (DUB). 

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

OS DEZ MANDAMENTOS (BRA 2015). Gênero: Drama. Du-
ração: 120 min. Classificação: Livre. Direção: Alexandre 
Avancini. Com Guilherme Winter, Sérgio Marone e Camila 
Rodrigues. Sinopse: O filme é uma adaptação cinemato-
gráfica baseada na Bíblia e na célebre novela homônima 
da Rede Record, um dos maiores fenômenos de audiência 
dos últimos tempos da televisão brasileira. A épica e 
emocionante saga de Moisés, retratada na novela, que 
cobre mais de cem anos de história e adapta livremente 
quatro livros da Bíblia, ganhará cenas inéditas e um final 
diferente do veiculado na televisão.  Manaíra3: 13h e 
15h45. Tambiá1: 14h e 18h20. 

 

Sesc inscreve para 
Oficina de Dramaturgia

O Serviço Social do Comércio já está inscrevendo gratuitamente in-
teressados em participar da primeira etapa do Projeto Sesc Dramaturgias 
em João Pessoa, que será realizado de 8 a 13 do próximo mês de maio, na 
Unidade Centro da entidade, situada na Rua Desembargador Souto Maior, 
nº281. É necessário ir ao Setor de Cultura da instituição, das 8h às 18h, 
para se inscrever. Quem ministrará a oficina intitulada “O corpo fala” será 
o ator, diretor e escritor Alexandre Brum, oriundo do Rio Grande do Sul. 
O público-alvo do evento - cujo objetivo é promover o aprimoramento na 
execução das artes cênicas - são atores, bailarinos, circenses e alunos de 
cursos de formação em artes do corpo. 

Curso

e Djavan, mas com um estilo próprio, em 
vocal de quatro vozes. O grupo é formado 
por Thayse Gadelha (teclado e vocal), 
Gracinha Carvalho (vocal), Ariadne Lima 
(vocal) e Germana Sales (percussão) 
e conta, ainda, com a participação dos 
músicos Betinho Muniz (teclado), Glauco 
Andreza (bateria) e Adriano Ismael 
(baixo).

Lançado em 1994, o primeiro CD do 
Nossa Voz traz composições próprias e 
arranjos de sua criadora, compositora e 
líder da banda, Thayse Gadelha. Antes, 
em 1987, no Festival Latino-Americano 
de Artes e Cultura, realizado em Brasília 

(DF), o grupo paraibano foi aplaudido 
e mereceu destaque diante de outros 
artistas convidados para o evento. Em 
1989, as integrantes fizeram o show 
Marias, no Teatro Paulo Pontes, em João 
Pessoa, e no Teatro Severino Cabral, em 
Campina Grande, considerado um dos 
melhores do ano. Em 1992, o quarteto 
recebeu o “Troféu Paraíba”, outorgado 
pelo Gabinete Paraibano de Cultura ao 
grupo como melhor vocal feminino do 
Estado. A banda ainda participou do CD 
Tinto e Tropical, de Glorinha Gadelha, e 
do primeiro DVD de Sivuca, cujo título é 
Poeta do Som.  



Diversidade

FOTOS: Divugação

Quarto livro do autor, Confesso 
estar Vivendo (Ideia Editora, 193 
páginas, R$ 25) será lançado pelo 
professor e escritor Leo Barbo-
sa a partir das 18h30 de hoje, na 
Fundação Casa de José Américo, 
em João Pessoa. Na ocasião, a obra 
- que está dividida em três partes 
e reúne artigos, crônicas e prosa 
poética, sendo parte do material 
inédito - será apresentada pelos 
escritores Ronaldo Cagiano, Bruno 
Farias e o professor de Literatura 
Plínio Dias.

“Este livro surgiu da necessi-
dade de revisitar os mais de 120 
textos publicados ao longo dos 
cinco anos em que comecei, em 
2010, a escrever no jornal Correio 
da Paraíba. Evidentemente, o leitor 
não conferirá todas as publicações, 
afinal os escritos passaram pelo 
meu crivo para compor a obra, na 
qual foram acrescidos textos iné-
ditos, a exemplo do “Aplicar-se ao 
essencial”, disse Leo Barbosa para o 
jornal A União.  

Confesso estar Vivendo está 
dividido em três partes: a primeira, 
intitulada “Nós líricos”, é composta 
de textos nos quais predomina o 
recurso da prosa poética, de caráter 
mais intimista; na segunda, “Apenas 
uma opinião”, estão compilados os 
artigos de opinião e, por fim, na ter-
ceira parte, “Literatura e Educação”, 
encontram-se alguns artigos sobre 
os temas que a nomeia, informou o 
autor, que nasceu em João Pessoa 
em 1990, é professor de Língua 
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Com o objetivo de valorizar a 
música paraibana, a atração do 
Projeto Cambada hoje, às 20h, é a 
cantora Gabriella Villar. Trazendo 
o seu show intitulado “Não deixe 
o passo se quebrar” a capital 
paraibana, a artista apresenta ao 
público músicas da MPB, forró, 

jazz e eletrônica. Além disso, sobem ao palco 
as cantoras Regina Limeira, Maria Juliana e 
Daniella Gramani que acompanham Gabriella 
na performance. O show, que irá acontecer 
na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, 
tem ingressos nos valores de R$ 10 inteira e 
R$ 5 meia-entrada, podem ser adquiridos na 
bilheteria do evento.  

Para atender a proposta do show, a can-
tora faz uma mistura de ritmos no qual tem 
um intercâmbio cultural entre Paraíba e São 
Paulo. Outro ponto chave de sua apresenta-
ção é que, Gabriella Villar selecionou músi-
cas de novos compositores dos respectivos 
estados, incluindo também uma composição 
de sua autoria em parceria com um outro 
músico paraibano.  Assim, a intérprete leva 
aos palcos um show com novidades da sua 
carreira, valorizando ainda mais a música 
brasileira e suas influências.

Durante sua carreias, a artista tem como 
influência grandes nomes da música brasi-
leira como, por exemplo, Noel Rosa, Cartola, 
Carmem Miranda, Jackson do Pandeiro, 
Paulinho da Viola, Ney Matogrosso, Miltinho, 
Elza Soares, Elis Regina, Lenine, Maria Rita e 
Roberta Sá.

O espetáculo intitulado Fuzuê, 
dirigido por Ingrid Trigueiro, será 
mostrado ao público no próximo dia 
20, a partir das 18h, pela Cia de Teatro 
Encena durante a inauguração da sede 
do grupo e do novo espaço para apre-
sentações - denominado Jardim Cul-
tural - instalado nas dependências do 
próprio imóvel, localizado na Av. Júlia 
Freire, nº 1242 no Bairro dos Expedi-
cionários, em João Pessoa. O objetivo 
da programação do evento - que ainda 
inclui outra atração, o Sarau Mulheres 
em Verso - é homenagear o Dia Inter-
nacional da Mulher e, também, o Dia 
Internacional do Teatro. 

“O espaço destinado ao Jardim 
Cultural comporta 150 pessoas sen-
tadas, que desfrutarão da natureza, 
entre o verde da grama, árvores, flores 
e horta”, disse a atriz Celly de Freitas, 
uma das fundadoras e presidente da 
Cia de Teatro Encena. Cursos e oficinas 
de Artes Cênicas também são outras 
atividades oferecidas, durante o ano e 
nos meses de férias, para os públicos 
adulto e infantil.

Dirigido por Ingrid Trigueiro, o 
espetáculo Fuzuê que a Cia de Teatro 
Encena apresentará é uma atração do 
evento. A outra é o Sarau Mulheres 
em Verso, com os atores Aelson Felin-
to, Amanda Galvão, Melânia Silveira 
e Miguel Segundo, todos integrantes 
do mesmo grupo. Mais informações 
podem ser obtidas pelo site www.cia-
deteatroencena.com, ou então ligando 
para os números (83) 3507-2187 ou 
98627-7879.

Projeto Cambada é retomado hoje com show de Gabriella Villar 

Cia. de Teatro Encena
inaugurará o espaço 
Jardim Cultural no 
próximo dia 20, na capital  

Professor Leo Barbosa lança livro hoje, 
na Fundação Casa de José Américo

Gabriella Villar apresentará uma mistura de ritmos, num intercâmbio da Paraíba com São Paulo

Leo Barbosa confessou que 
o livro surgiu por causa da 
necessidade de revisitar 
mais de 120 textos por 
ele publicados nos últimos 
cinco anos 

Valor musical

ARTES CÊNICAS

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Lucas Silva
Especial para A União

Portuguesa e Literatura Brasileira 
e já publicou os livros de poemas 
Lutos diários (Patuá, 2013), Versos 
Versáteis (Ideia, 2010) e Lembrança 
Perseverante (Sal da Terra, 2008). 
Em 2009, ele iniciou o projeto deno-
minado Difusão Perseverante, que 
consiste em propagar a sua poética 
e estimular o gosto pela literatura 
através de conversas em instituições 
públicas e particulares.

“A filosofia que aqui circula está 
pautada nos verbos que compõem 

o título da obra: “confesso”, verbo 
indicativo, ato dado como certo; 
“estar” – verbo não conjugado, no 
caso, auxiliar; “vivendo”: um gerún-
dio, ação em progresso. É assim que 
me defino: um ser indicativo, dado 
como certo de que não está conju-
gado, mas que vive de auxílios para 
se manter em progresso”, confessou 
Leo Barbosa, que já antecipou seu 
próximo projeto editorial: lançar, 
em 2017, um livro de poemas eró-
ticos.  

O show “Não deixe o passo se quebrar” 
surgiu por meio de seu Recital de Conclusão 
do curso de Licenciatura em Música, pela 
UFPB, em João Pessoa. Em 2015, foi a vez do 
show “Batida Diferente”, inspirado na diversi-
dade de linguagens musicais como o samba, 
o jazz, a MPB, o xote, entre outros, reunin-
do canções autorais e algumas inéditas de 

compositores paraibanos e paulistanos, como 
também releituras de alguns clássicos de 
grandes nomes da Música Popular Brasileira.

Gabriella deu início a sua carreira 
quando fundou o grupo Tom do Samba, onde 
reuniu músicos da terra como Kojak do Banjo, 
Carlos Moura e Luis Umberto e fazia apresen-
tações de samba. Logo após, em 2012, a can-

tora optou pela carreira solo, embora tenha 
mantido os músicos com quem já trabalhava. 

Com oportunidades dentro e fora de sua 
cidade natal, ela levou seu trabalho recente-
mente a São Paulo, na Vila Madalena, no Sesi 
São Bernardo do Campo/SP, tendo reper-
cussão positiva. Durante a mesma ida a São 
Paulo, ela pode gravar como corista no mais 
novo CD do grupo de samba paulistano Canti-
lena Paulistana, no qual fez uma participação 
em um show no Centro Cultural São Paulo, 
na sala Adoniran Barbosa, com as músicas 
O Figo e a Figueira (Lourenço Assumpção) e 
Angu da Baiana (Teo Garfunkel). No mesmo 
ano, gravou alguns sambas de compositores 
paraibanos, como Kojak do Banjo, Potyzinho 
Lucena e Chico Limeira.

Sobre o Projeto Cambada – O projeto foi 
lançado em janeiro deste ano, com a ideia ini-
cial de realizar uma temporada. Com o nome 
que faz referência ao coletivo de caranguejos, 
virou sucesso de público, e agora a frequên-
cia de shows passa a ser mensal. A proposta 
consiste em realizar uma série de shows 
onde artistas da terra se apresentam com 
repertório construído exclusivamente com 
músicas de compositores paraibanos. 

n Projeto Cambada 

n Atração: Gabriella Villar convida Regina Limeira, 

Maria Juliana e Daniella Gramani

n Quando: Hoje

n Onde: Sala de Concertos Maestro José Siqueira

n Entrada: R$ 10 inteira e R$ 5 meia-entrada

Serviço
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DAGUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
AVISO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

A CPL  do município de Mãe D´agua, torna publico o seguinte resultado: 1 – CEDRO EN-
GENHARIA  LTDA-EPP, CNPJ Nº 07.940.834/0001-26, Não atendeu aos itens: 5.1.1.2. não 
apresentou CRC do município; 5.1.2.1 Prova de regularidade com a Fazenda Nacional vencida 
16/01/2016; 5.1.3.2. o acervo não atende o solicitado ao edital; 5.1.3.2.1.não atende, não compro-
vou vínculos com engenheiro de segurança; com o engenheiro ambiental e com o engenheiro de 
minas;5.1.3.3 capacitação técnico-operacional não apresentou; 5.1.3.5. não apresentou declaração 
de vistoria;5.1.3.6. declaração das instalações  e dos equipamentos não atende ao solicitado no 
edital;5.1.3.6.1. fotos das instalações da empresa não atende;5.1.3.6.2. não apresentou currículo 
dos técnicos;5.1.3.7. apresentou a declaração de experiência do engenheiro sem assinatura e sem 
firma reconhecida;5.1.4.3. apresentou relação de compromissos assumidos  sem assinatura;5.1.5. 
letra a) c) e f) presentou declaração sem assinatura; 2 – SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO EI-
RELLI EPP, CNPJ Nº 07.177.669/0001-00, Não atendeu aos itens:  5.1.3.2.1. – da equipe técnica 
engenheiro de Minas e Ambiental e Geólogo não apresentou CREA com vínculo com a licitante. 
Item 6.2.1.1 – letra d- carteira do CREA do Geólogo está vencida. 3 – CONSTRUTORA GALVÃO 
MARINHO LTDA, CNPJ Nº 12.647.038/0001-30, Não atendeu aos itens: 5.1.1.2. não apresentou 
CRC do município; 5.1.3.2. o acervo não atende o solicitado ao edital item 5.1.5.1; 5.1.3.2.1. não 
comprovou em seu quadro técnico engenheiro de minas, ambiental  e segurança do trabalho com 
certidão do CREA.5.1.3.2.2. não comprovou  comprovação de vinculo e certificado de formação de 
blaster; 5.1.3.3. não atente – não comprovou capacitação técnico-operacional; 5.1.3.7.  não apre-
sentou a declaração de experiência do engenheiro; 5.1.5. as declarações apresentadas não atende 
não estão destinadas ao município; Letra a) não atende; letra b), c), c.1.) d) e) e f)  não atende não 
cita o processo e nem a prefeitura; 5.1.5.1. não atende atestado sem firma reconhecida; 4- RAVY 
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 15.168.739/0001-84, Não atendeu aos itens:  5.1.1.9. Apresentou 
certidão simplificada da junta comercial vencida desde 03/02/2016; 5.1.2.1 Prova de regularidade 
com a Fazenda Nacional vencida 26/01/2016; 5.1.3.2.1. Não apresentou em seu quadro técnico 
engenheiro de minas, ambiental; 5.1.3.3 capacitação técnico-operacional não apresentou;  5.1.3.5. 
Não atender o atestado não está assinado pelo representante da empresa; 5.1.3.6.2. Não apresentou 
currículo dos técnicos; 5.1.3.7.  Não atende apresentou a declaração de experiência do engenheiro 
sem firma reconhecida; 5.1.4.3. Apresentou em desacordo com o solicitado no edital; 5 – BRITO 
CONSTRUTOTA LTDA, CNPJ Nº 15.227.460/0001-24, Não atendeu aos itens:

5.1.1.2. Cadastro não aprovado; 5.1.3.2. o acervo não atende o solicitado ao edital;
5.1.3.2.1. Não apresentou vinculo em seu quadro técnico engenheiro de minas, segurança no 

trabalho, ambiental; 5.1.3.2.2. Não comprovou comprovação de vinculo e certificado de formação de 
blaster; 5.1.3.3 não apresentou capacitação técnico-operacional; 5.1.3.4. Não apresentou; 5.1.3.6. 
declaração das instalações  e dos equipamentos não atende ao solicitado no edital; 5.1.3.6.1. fotos 
das instalações da empresa não atende; 5.1.3.6.2. Não apresentou currículo dos técnicos; 5.1.3.7.  
Não atende apresentou a declaração de experiência do engenheiro destinadas a outra prefeitura 
e sem firma reconhecida; 5.1.4.1. não atende balanço e  demonstrações  sem registro na JUCEP; 
5.1.4.3. não tende ao solicitado; 5.1.4.6.não apresentou caução; 5.1.5. as declarações apresentadas 
não atende não estão destinadas ao município; Letra b), c), c.1.) d) e);  5.1.5.  letra f) não apresentou; 
5.1.5.1. não apresentou; 6 – GL CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ Nº 19.635.686/0001-15; Não 
atendeu aos itens: 5.1.1.2. não apresentou CRC do município;

5.1.1.9. não apresentou certidão simplificada da junta comercial; 5.1.2.3.certidão do município 
de mãe d’água sem autenticação; 5.1.3.1. não apresentou certidão do CREA ;

5.1.3.2. número 1- 2- 3- 4-  não apresentou; 5.1.3.2.1. Não apresentou vinculo  em seu quadro 
técnico engenheiro civil, de minas, segurança no trabalho, ambiental; 5.1.3.2.2. Não apresentou; 
5.1.3.3 não apresentou capacitação técnico-operacional; 5.1.3.4. não apresentou; 5.1.3.5. não 
atendeu - apresentou declaração de vistoria referente a outro processo; 5.1.3.6. não apresentou  
declaração das instalações  e dos equipamentos; 5.1.3.6.1. não apresentou   fotos das instalações 
da empresa; 5.1.3.6.2. Não apresentou currículo dos técnicos; 5.1.3.7.  Não atende apresentou a 
declaração de experiência do engenheiro sem assinatura e sem firma reconhecida; 5.1.4.3. não 
atende, não apresentou relação de compromissos assumidos; 5.1.4.4. não apresentou CRC do 
contador; 5.1.4.5. apresentou certidão de falência e concordata vencida 22/01/2016; 5.1.4.6.não 
apresentou caução; 5.1.5. não apresentou  letra a), e c.1.). Considerando a demora na conclusão 
do julgamento, ocorreu que os prazos de vigência de alguns documentos já se expiraram, diante 
disto todas as empresas acima citadas deverão apresentar também as Certidões de Regularidade 
Fiscal solicitadas no item 5.1.2. do edital. Constatado a inabilitação ou desqualificação de todos os 
concorrentes do processo de licitação, TOMADA D EPREÇO  Nº 002/2016,   dar-se-á o prazo de 08 
(oito) dias úteis para que os licitantes apresentem novos documentados de habilitação “escoimados” 
dos vícios detectados, nos termos do  § 3º Art. 48, da Lei 8.666/93., sendo que, em não havendo 
recurso, fica marcada a reunião para recebimento desses documentos até o  dia 23  de março  de 
2016, ás 08:30horas, na sala da CPL, no prédio da Prefeitura Municipal MÃE D’ÁGUA - PB. Os 
autos do processos encontra-se a disposição dos interessados em todos os dias úteis das 08:00 
ás 12:00 horas no prédio da prefeitura.

Mãe D´agua, 01 de março de 2016
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

Presidente da CPL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 015/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de material de limpeza, destinados as atividades das secretarias 

do município e seus programas, ante as condições estabelecidas no anexo I e Edital.
ABERTURA: 23 de Março de 2016 as 13:30 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, 10 de março  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

AVISO ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL nº  012/2016
Na publicação deste jornal ocorrida no dia 08.03.2016, onde lê: OBJETIVO: Contratação de ser-

viços tipo passeio, utilitários destinados as atividades do município, ante as condições estabelecidas 
no anexo I e Edital. LÊIA-SE CORRETAMENTE OBJETIVO: Contratação de serviços de locação de 
veículos tipo passeios, utilitários destinados as atividades do município, ante as condições estabele-
cidas no anexo I e Edital.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações 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, 10 de março  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 014/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar e demais 

atividades dos programas e secretarias do município, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I deste Edital.

ABERTURA: 23 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, 10 de março  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 00001/2016/SEDUC/PMR
A COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO dos Chamamentos Públicos da Secretaria de Educação da 

Prefeitura Municipal de Remigio-PB, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas  pelo Art. 51, “caput” 
c/c o art. 21 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, em conformidade com a Lei nº 11.947/2009 
e a Resolução CD/FNDE nº 26/2013; comunica aos interessados, que fará realizar SELEÇÃO sob a 
modalidade do CHAMAMENTO PÚBLICO nº 00001/2016/SEDUC/PMR, tendo como objeto: AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM 
DISPENSA DE LICITAÇÃO SEGUNDO A LEI Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 E A RESOLUÇÃO 
CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, Os Grupos Formais/Informais deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Projeto de Venda no dia 28 de março de 2016, às 09h30min (15 
dias corridos), na sede da Secretaria de Educação, na Rua Manoel Serafim Filho, 128. Os gêneros 
alimentícios serão utilizados na merenda escolar durante os meses de março a junho. O Edital e seus 
anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima mencionado ou no email ele-
trônico.josenilsonalmeida@yahoo.com.br. Maiores informações através do telefone/fax: (83)3364-1025.

Remigio, 10 de março de 2016.
JOSE NILSON ALMEIDA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRé
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇAÕ DE MOTOCICLETAS PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2016.
DOTAÇÃO: 02050-SECRETARIA DE AGRICULTURA 02120-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

4490.52.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTES:000 E 052
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00016/2016 - 09.03.16 - NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTADA - R$ 22.500,00

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº492/2016, 
em João Pessoa, 08 de março de 2016- Prazo: 210 dias.  Para atividade de: RECONSTRUÇÃO 
DA BARRAGEM CAMARÁ. Na(o) - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA Município -UF:PB. Processo: 
2015-007275/TEC/LI-4513

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº493/2016, em João Pessoa, 08 de março de 2016- Prazo: 365 dias.  Para atividade de: CONS-
TRUÇÃO DA BARRAGEM PITOMBEIRAS com maciço em terra homogênea, seção trapezoidal e 
volume de 2.955.820,00m³. Na(o) - MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE Município -UF:PB. Processo: 
2015-007278/TEC/LI-4514

POSTO VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 
22.316.023/0001-42 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 494/2016 em João Pessoa, 8 de março de 2016 – 
Prazo: 1645 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool e 
diesel), lubrificantes e loja de conveniência. Na(o) -  RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUE DOS 
SANTOS Nº 160, JARDIM OCEANIA, BESSA – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2015-007792/TEC/LO-162.

RENATO RIBEIRO SUSIN – CNPJ/CPF Nº 004.989.640-78 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 336/2016 em 
João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO DE 
02 CASAS MULTIFAMILIARES, DISTRIBUIDO EM 01 PAVIMENTO, PERFAZENDO UMA ÁREA 
DE 128,80M² Na(o) – RUA PROJETADA, S/N, QD 29, LT 675, LOT. PLANO DE VIDA Município: 
SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-000347/TEC/LO-1472.

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MONSENHOR MAGNO LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.661.993/0001-
69 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 509/2016 em João Pessoa, 8 de março de 2016 – Prazo: 1608 dias. Para 
a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool, diesel), lubrificante e realiza 
serviço de troca de óleo Na(o) -  RUA DOMINGOS JOSÉ DA PAIXÃO, 1170 – MUÇUMAGRO 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-007175/TEC/LO-156.

VILARIS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 21.528.568/0001-50 Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
372/2016 em João Pessoa, 23 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edifi-
cação multifamiliar, com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque séptico e sumidouros. 
Na(o) -  RUA GERALDO BRANDÃO ROCHA, S/N, GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB.  Processo: 2016-000518/TEC/LO-1532.

MONTE ALEGRE TÊXTIL S/A – CNPJ/CPF Nº 41.196.791/0001-54 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 485/2016 em 
João Pessoa, 8 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação e tingimento 
de tecidos de malhas em geral. Na(o) RUA Y DOIS - Nº 341 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB.  
Processo: 2015-006376/TEC/LO-0788.

ANTONIO CORREIA DOS SANTOS – CNPJ/CPF Nº 207.349.134-00 Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2590/2015 em João Pessoa, 16 de novembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, DOTADA – SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, COMPOSTO DE 
FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO. Na(o) – RUA PROJETADA, SN, QD-6C, LT-20, LOTEAMENTO 
PLANALTO TIBIRI II Município:  SANTA RITA – UF: PB.  Processo: 2015-003236/TEC/LO-9954.

7 I GROUP EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - CNPJ Nº 22.434.944/0001-00 torna público que 
recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação Nº 057/2016 para 
atividade Principal Corretagem na compra, venda e avaliação de imóveis, situada a Rua José 
Clementino de Oliveira, nº 16 - Tambauzinho -- João Pessoa – PB.

INOVA ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 03.583.722/0001-04 torna público que requereu a SEMAM 
- Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia, para Residencial Alves III situado na Rua Caetano 
de Figueiredo QD 237 LOTE 340 – Cristo Redentor – João Pessoa – PB.

LUCIANO ANDRIOLA DE AQUINO – CNPJ/CPF Nº 02.261.828/0001-29 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2320/2015 em João Pessoa, 23 de outubro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Comércio varejista de materiais de construção em geral, incluindo madeira e seus artefatos. Na(o) 
-  MANOEL MOREIRA NETO 243 CENTRO  Município: CAJAZEIRAS – UF: PB.  Processo: 2015-
004657/TEC/LO-0324.

COHEP - COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DA PARÁIBA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
O Presidente da COHEP – Cooperativa Habitacional do Estado da Paraíba Ltda., no uso de suas 

atribuições estatutárias, CONVOCA os cooperados, adimplentes conforme ART. 41º do Estatuto 
Social, atualmente em numero de 544(quinhentos e quarenta e quatro) cooperados para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no AUDITORIO DA OCB-PB, situada a Av. Core-
mas, 498, Centro, nesta capital, no próximo dia 22 de março de 2016(terça), no seguinte horário: 
1ª (primeira) convocação as 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; 
2ª (segunda) convocação às 18:00 horas, com metade mais um dos cooperados, e 3ª (terceira) 
convocação: as 19:00 horas com, no mínimo de 10 (dez) cooperados em condições de votar. 

Pauta da Assembleia Geral Ordinária:
1– Apreciação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstrativo do Resultado do Exercício 

findo e Parecer do Conselho Fiscal; 
2- Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal; 
3-Destinação sobre sobras e ou perdas do exercício de 2015; 
4-Outros assuntos de interesses dos cooperados. 

João Pessoa, 11 de março de 2016
Ronaldo Ferreira Loureiro

Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Contratação de empresa visando 
o fornecimento de estrutura para eventos; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. 
Justificativa: Tendo em vista a necessidade de adequação das especificações do Projeto Básico e 
elaboração de novo calendário cultural do município. 

Natuba - PB, 10 de março de 2016
.JOSé LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa visando o fornecimento de estruturas para a realização do 
Carnaval 2016; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ADEMAN 
DA COSTA BARBOSA – ME, CNPJ nº 10.553.934/0001-04 - R$ 53.200,00. FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de 
Cultura e Esporte. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 05/02/. 

Natuba - PB, 10 de março de 2016
JOSé LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa visando o fornecimento de estruturas para a realização do 
Carnaval 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 0209 - SECRETARIA DE ESPORTE E 

CULTURA 13 392 0247 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 
3.3.90.39.00 - OUTRO SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 0008A/2016 - 05.02.16 - ADEMAN DA COSTA BARBOSA - ME - R$ 53.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRé
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA ME - R$ 44.000,00.

Santo André - PB, 07 de Março de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRé
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: AQUISIÇAÕ 
DE MOTOCICLETAS PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTADA - R$ 22.500,00.

Santo Andre - PB, 07 de Março de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRé
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO 
MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALDO FABRI-
ZIO DUTRA DANTAS EPP - R$ 6.000,00; CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - R$ 
34.500,00; CIDALAB COM. DE ART.LAB. E HOSP LTDA-ME - R$ 3.118,00; LOJÃO DO DENTISTA 
- R$ 23.236,00; MARIZAN GOIS MONTEIRO - R$ 17.400,00.

Santo Andre - PB, 07 de Março de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRé
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 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$ 124.243,40; MEDFARMACY HOSPITALAR 
LTDA - R$ 161.638,50; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA 
- R$ 117.734,25.

Santo Andre - PB, 07 de Março de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRé
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016.
DOTAÇÃO: 02030-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

02030.04.121.2001.2006-MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
3390.36.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 3390.39.0000-OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00017/2016 - 09.03.16 - KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA ME - R$ 44.000,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇAÕ DE MOTOCICLETAS PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2016.
DOTAÇÃO: 02050-SECRETARIA DE AGRICULTURA 02120-SECRETARIA DE INFRAESTRU-

TURA 4490.52.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTES:000 E 052
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00016/2016 - 09.03.16 - NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTADA - R$ 22.500,00

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE 

BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: 02.090-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.1002.1023-AQUISIÇÃO 

DE VEICULO 02090.10.301.1002.1024-AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS 
4490.52.0000-EQUIPAMNETOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE DE RECURSOS 002 E 014

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00011/2016 - 09.03.16 - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP - R$ 6.000,00
CT Nº 00012/2016 - 09.03.16 - CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - R$ 34.500,00
CT Nº 00013/2016 - 09.03.16 - CIDALAB COM. DE ART.LAB. E HOSP LTDA-ME - R$ 3.118,00
CT Nº 00014/2016 - 09.03.16 - LOJÃO DO DENTISTA - R$ 23.236,00
CT Nº 00015/2016 - 09.03.16 - MARIZAN GOIS MONTEIRO - R$ 17.400,00

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DO MUNICIPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: 02090-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.1002.2049-MANUT.DAS 

ATIV.DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV.DO FMS-REC 
OUTROS 02090.10.301.1002.2051-MANUT.ATEND.COM.DIST.DE MEDICAMENTOS-REC FUS 
02090.10.301.1002.2058-MANUT.ATEND.COM.DIST.DE MEDICAMENTOS-REC FMS-OUT 
3390.30.0000-MATERIAL DE CONSUMO 3390.32.0000-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00008/2016 - 08.03.16 - LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOS-

PITALAR LTDA - R$ 124.243,40
CT Nº 00009/2016 - 08.03.16 - MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA - R$ 161.638,50
CT Nº 00010/2016 - 08.03.16 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMEN-

TOS LTDA - R$ 117.734,25

Correios estão com inscrições abertas até domingo

Jovem Aprendiz
As inscrições para o 

Programa Jovem Aprendiz 
dos Correios terminam no 
próximo domingo (13). As 
inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas somente 
via internet, no site dos Cor-
reios. A poucos dias do fim 
do prazo, mais de 417 mil 
candidatos já se inscreve-
ram para concorrer a qua-
se quatro mil vagas mais 
cadastro reserva em todo o 
País.

Para participar, o can-
didato deve ter entre 14 e 
22 anos completos, exceto 
se pessoa com deficiência; 
estar matriculado na escola 
e cursando, no mínimo, o 9º 
ano do Ensino Fundamental.

A seleção será simplifi-
cada, realizada por meio da 
comprovação de requisitos 
referentes à renda familiar, 

aprovação escolar, série 
atual e participação em pro-
jetos sociais, a partir de uma 
pontuação detalhada no edi-
tal.

O Jovem Aprendiz terá 
direito a jornada de aprendi-
zagem de 20 horas semanais, 
distribuídas em quatro horas 
diárias; curso de aprendiza-
gem de assistente adminis-
trativo realizado no Senai; 
salário de R$ 413,33 mensal; 
vale transporte e vale refei-
ção ou alimentação.

Implantado em 2010, 
o programa tem como ob-
jetivo o desenvolvimento 
de jovens por meio da edu-
cação técnico-profissional, 
do estímulo à prática da 
cidadania e de valores éti-
cos, contribuindo com a 
preparação para o mundo 
do trabalho.

O Ministério da 
Educação aprovou nova 
resolução do Conselho 
Nacional de Educação 
(CNE) com diretrizes e 
normas para a educação 
superior a distância. No 
Brasil, a modalidade vem 
registrando crescimento 
de 18% ao ano em nú-
mero de matrículas. Só 
em 2014 foram 190 mil 
formados. Agora, a Ins-
tituição de Ensino Supe-
rior (IES) passa a poder se 

credenciar simultanea-
mente para Educação a 
Distância (EaD) e ensino 
presencial. Antes, era 
necessário estar inscri-
ta no ensino presencial 
para, só então, requerer 
credenciamento espe-
cífico para educação a 
distância. A nova regra 
também institucionaliza 
parceria entre institui-
ções credenciadas para 
ensino a distância e ou-
tras pessoas jurídicas

Cursos a distância 
têm novas normas

ENSINO SUPERIOR

Edgard Matsuki 
Do Portal EBC

A Autoridade Brasilei-
ra de Controle de Dopagem 
(ABCD), órgão responsável 
por exames antidoping no 
Brasil, confirmou que o tes-
te da velocista Ana Cláudia 
Lemos deu resultado positi-
vo para a substância oxan-
drolona, um esteroide ana-
bolizante. 

De acordo com a ABCD, a 
atleta pediu a contraprova do 
teste (segunda amostra de 
sangue para verificar se foi 
testado positivo) e ainda não 
há data para o resultado ser 
divulgado. O resultado pode 
acarretar na desclassifica-

ção de Ana Cláudia Lemos da 
Olimpíada do Rio, em agosto. 
O clube dela, BM&F Bovespa, 
apontou, por meio da asses-
soria de imprensa, que não 
recebeu a informação ainda 
e vai se manifestar após ser 
notificado oficialmente.

A Confederação Brasilei-
ra de Atletismo (Cbta) afir-
mou, por meio de nota, que 
a entidade só deve ser comu-
nicada oficialmente após a 
divulgação oficial dos resul-
tados pela ABCD (o que não 
ocorreu ainda). Só depois 
disso, iniciam-se os proces-
sos disciplinares. Ana Cláu-
dia Lemos é a atual recordis-
ta brasileira e sul-americana 
dos 200 metros.

Teste dá positivo para 
anabolizante, diz ABCD

VELOCISTA BRASILEIRA



Apresentante: CLS ORGANIZACAO E ADMINISTRA-
CAO DE
Protocolo: 2016 - 012213
Responsavel.: GLAUBER BEZERRA MORAIS ME
CPF/CNPJ: 018793878/0001-97
Titulo: DUP VEN MER INDR$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012135
Responsavel.: ISABELA ALVES BOLCONTE
CPF/CNPJ: 022451440/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$744,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013037
Responsavel.: JEOVA GARCIA SANTANA - ME
CPF/CNPJ: 016572213/0001-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$499,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012745
Responsavel.: KARLA TATIANA DOS SANTOS BATISTA
CPF/CNPJ: 018766666/0001-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$356,50
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013178
Responsavel.: LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO L
CPF/CNPJ: 018300210/0002-41
Titulo: DUP VEN MER INDR$782,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012931
Responsavel.: MARCIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 753648594-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$90,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013894
Responsavel.: MARIA ALIZANDRA RAMOS
CPF/CNPJ: 045849314-70
Titulo: DUP VEN MER INDR$190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012537
Responsavel.: OITAVA ROSADO COMERCIO E 
SERVICOS D
CPF/CNPJ: 022346912/0001-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$637,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013930
Responsavel.: OITAVA ROSADO COMERCIO E 
SERVI OS D
CPF/CNPJ: 022346912/0001-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$168,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013897
Responsavel.: PODIUM SERVICOS EM PRESARIAIS 
E PUB
CPF/CNPJ: 010611118/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013900
Responsavel.: PONTUAL DISTR. DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ: 010554743/0001-67
Titulo: DUP VEN MER INDR$10.126,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013564
Responsavel.: RESIDENCIAL TETRIS
CPF/CNPJ: 021616264/0001-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$100,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012876
Responsavel.: ROMUALDO FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 011723911/0001-63
Titulo: DUP VEN MER INDR$288,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012549
Responsavel.: TRANSJP TRANSPORTE DE PAS-
SAGEIRO E
CPF/CNPJ: 010438425/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$256,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011886
Responsavel.: TRANSJP TRANSPORTE DE PAS-
SAGEIRO E
CPF/CNPJ: 010438425/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$291,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011889
Responsavel.: TULIO FERNANDES SUASSUNA
CPF/CNPJ: 072746304-74
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 014125
Em razao de que os supracitados devedores naoforam en-
contrados 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 juridicasacima citadas a virem 
pagar, ou darem por escritoasrazoesquetem,neste1o. 
Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta 
data,sobpenadeseremosreferidos titulos PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,11/03/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ANNES E ANDRADE LTDA
CPF/CNPJ: 008411869/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$478,34
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012993
Responsavel.: JWA COMERCIO DE PROD. DE 
LIMPEZA LT
CPF/CNPJ: 017873864/0001-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$650,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013743
Responsavel.: FABIO RICARDO ALVES DE MIRANDA
CPF/CNPJ: 007410147/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.512,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013775
Responsavel.: KATARINE MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 031117884-74
Titulo: NT PROMISSORIAR$820,00
Apresentante: THIBERIO DE QUEIROZ CAVALCANTI 
LIMA
Protocolo: 2016 - 013671
Responsavel.: MANOEL VITOR LIRA BRAZ
CPF/CNPJ: 068236874-10
Titulo: DUP PRES SER INR$142,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012224
Responsavel.: MARIA ELINETE NUNES DE MACENA 
SILVA
CPF/CNPJ: 019283918/0001-13
Titulo: DUP VEN MER INDR$757,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012867
Responsavel.: AN1 CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOE
CPF/CNPJ: 015063611/0001-56
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.102,37
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012660
Responsavel.: ANTONIA EMILIA DA SILVA AQUINO
CPF/CNPJ: 185977184-04
Titulo: CED CRE BAN INDR$13.283,79
Apresentante: BANCO ITAU VEICULOS S/A
Protocolo: 2016 - 013181
Responsavel.: ANTONIONE ALVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ: 838410673-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012910
Responsavel.: BRASTEX I
CPF/CNPJ: 009258807/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.616,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012889
Responsavel.: BRASTEX I
CPF/CNPJ: 009258807/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$395,78
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013284
Responsavel.: BRASTEX I
CPF/CNPJ: 009258807/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$975,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013286
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ: 015667038/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012781
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ: 015667038/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012802
Responsavel.: DARIO ARAUJO DE BARROS ME
CPF/CNPJ: 011570560/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.884,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013558
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 006173719/0002-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.680,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013311
Responsavel.: ELETRICA CABO E FIO - ME
CPF/CNPJ: 015353128/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.145,69
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013285
Responsavel.: EURIZELIA CIPRIANO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 181574404-91
Titulo: CED CRE BAN INDR$625,58

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016-SRP, feito pela 
Pregoeira através do Laudo apresentado e regido em conformidade com Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: JOSELEM BRITO DA SILA-EPP - CNPJ: 04.363.021/0001-

22, vencedora com o valor total de R$ 73.700,00 (setenta e três mil e setecentos reais), pelas razões 
expostas no referido Laudo. 

Juarez Távora- PB, 10 de Marçode 2016.
MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS

PREFEITA CONSTITUCIONAL
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Laudo apresentado, quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2016-SRP, ADJUDICAMOS o Presente Pregão Presencial para a empresa: JOSELEM BRITO 
DA SILA-EPP - CNPJ: 04.363.021/0001-22, vencedora com o valor total de R$ 73.700,00 (setenta 
e três mil e setecentos reais).

Juarez Távora- PB, 10 de Março de 2016.
SUELLEN DINIZ DE SOUZA

PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Aquisição de amorte-
cedores, escapamentos, baterias e peças automotivas em geral, para os veículos da Secretaria de 
Saúde do município; ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GIPAGEL 
AUTO PEÇAS LTDA - EPP - GIPAGEL AUTO PEÇAS - R$ 1.830,00; SHOP CAR COMERCIO DE 
PNEUS E SERVIÇOS LTDA - R$ 34.360,00.

Água Branca - PB, 10 de Março de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Aquisição de amortecedores, 
escapamentos, baterias e peças automotivas em geral, para os veículos da Prefeitura Municipal 
de Água Branca PB. ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GIPAGEL 
AUTO PEÇAS LTDA - EPP - GIPAGEL AUTO PEÇAS - R$ 116.777,08.

Água Branca - PB, 10 de Março de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: Aquisição de pneus e 
câmaras e serviços de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem para os veículos da prefeitura 
municipal de Água Branca PB; ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA - R$ 252.200,00.

Água Branca - PB, 10 de Março de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: Aquisição de Pneus 
e Câmara e serviços de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem para os veículos do Fundo 
Municipal de Saúde de Água Branca PB; ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA - R$ 77.140,00.

Água Branca - PB, 10 de Março de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: Aquisição de Peixes 
destinados a Secretaria de Ação Social deste Município; ADJUDICO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: RIVALDO ROBERTO DOS SANTOS - R$ 18.750,00.

Água Branca - PB, 10 de Março de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: Locação de Software 
para atender o sistema de Folha de Pagamento, Licitação, Almoxarifado e Tesouraria da Prefeitura 
Municipal; ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELMAR PROCES-
SAMENTO DE DADOS LTDA - R$ 36.500,00.

Água Branca - PB, 10 de Março de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016

Diante do recebimento das razões de recurso administrativo apresentada pela Empresa JG Infor-
mática e Papelaria Ltda, referente ao Pregão Presencial nº 019/2016, Objeto:Aquisição parcelada de 
material de informática diversos, destinado as diversas secretarias da administração, foi JULGADO 
IMPROCEDENTE na sua totalidade a petição, mantendo a manutenção da decisão do Pregoeiro, 
bem como os resultados dela advindos. As razões que motivaram tal julgamento encontram-se 
disponível no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão, Av. Liberdade, 1973 – S.Bento – Bayeux/PB. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux-PB, 10 de março de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará rea-

lizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição 
parcelada de medicamentos diversos de uso controlados diversos e de uso excepcional diversos, 
destinados ao CAPS, Policlínica e Secretaria de Saúde do município. Data: 23/03/2016. Horário: 
14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 08 de março de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará rea-

lizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição 
parcelada de material odontológico de consumo diversos e equipamentos diversos, destinados ao 
Fundo Municipal de Saúde. Data: 29/03/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde 
situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 
13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei 
nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 
Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 08 de março de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Miritânia, Santa Rita/PB 
 E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 018/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
DATA DE ABERTURA: 23/03/2016 - ÀS 10h30min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CAR-
DÁPIO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONTEMPLADAS NO PNAE.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. José Robson Fausto, 
nomeado pela portaria nº 815/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o 
critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Virgínio 
Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Alto da Miritânia, Santa Rita/PB. Fonte de Recurso 
prevista para o exercício financeiro de 2016. Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos 
Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 e subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o 
Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da 
CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 09 de Março de 2016. 
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Miritânia, Santa Rita/PB 
 E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 036/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
DATA DE ABERTURA: 23/03/2016 - ÀS 14h00min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MARMITAS 

TIPO ALMOÇO E JANTAR COM O OBJETIVO DE ATENDER AS REFEIÇOES DAS EQUIPES DO 
SAMU DA PREFEITURA DE SANTA RITA - PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. José Robson Fausto, 
nomeado pela portaria nº 815/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o 
critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Virgínio 
Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Alto da Miritânia, Santa Rita/PB. Fonte de Recurso 
prevista para o exercício financeiro de 2016. Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos 
Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 e subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o 
Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da 
CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 09 de Março de 2016. 
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016

CONTRATO Nº 059/2016 - Contratado(a): A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmaceu-
ticos Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material médico de consumo diversos. Valor 
Contratado: R$ 585.363,00.Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde 
-Mat. de Consumo. Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 060/2016 - Contratado(a): CRM Comercial Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de material médico de consumo diversos. Valor Contratado: R$ 29.806,25.Recursos: 
Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde -Mat. de Consumo. Vigência: 17/02/2016 
a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 061/2016 - Contratado(a): Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos 
Hospitalares Ltda - ME. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material médico de consumo 
diversos. Valor Contratado: R$ 19.978,72.Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal 
de Saúde -Mat. de Consumo. Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 062/2016 - Contratado(a): LARMED Distribuidora de Medicamentos e Material 
Médico Hospitalar Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material médico de consumo 
diversos. Valor Contratado: R$ 560.780,25.Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal 
de Saúde -Mat. de Consumo. Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 063/2016 - Contratado(a): Vida Distribuidora do Nordeste Ltda ME. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelado de material médico de consumo diversos. Valor Contratado: R$ 
51.360,00.Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde -Mat. de Consumo. 
Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 17 de fevereiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMÍLIAS CARENTES 

DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO: 
0208 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
08.244.2014.2040 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00: MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00045/2016 - 10.03.16 - FRIGORÍFICO 
ALMEIDA LTDA - R$ 15.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Cestas Básicas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

00019/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
RIACHÃO: 0208 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
08.244.2014.2040 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00046/2016 - 10.03.16 - FRANCISCO 
A PEREIRA JUNIOR - ME - R$ 139.000,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00014/2016.
OBJETO: Execução dos serviços de confecção de móveis projetados - quatro expositores, um 

armário e uma bancada.
ABERTURA: 01/03/2016 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 02/03/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Aquisição de amortecedores, 
escapamentos, baterias e peças automotivas em geral, para os veículos da Prefeitura Municipal de 
Água Branca PB. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GIPAGEL 
AUTO PEÇAS LTDA - EPP - GIPAGEL AUTO PEÇAS - R$ 116.777,08.

Água Branca - PB, 10 de Março de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Aquisição de amortecedores, 
escapamentos, baterias e peças automotivas em geral, para os veículos da Secretaria de Saúde do 
município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GIPAGEL AUTO 
PEÇAS LTDA - EPP - GIPAGEL AUTO PEÇAS - R$ 1.830,00; SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS 
E SERVIÇOS LTDA - R$ 34.360,00.

Água Branca - PB, 10 de Março de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: Aquisição de pneus e 
câmaras e serviços de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem para os veículos da prefeitura 
municipal de Água Branca PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA - R$ 252.200,00.

Água Branca - PB, 10 de Março de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: Aquisição de Pneus 
e Câmara e serviços de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem para os veículos do Fundo 
Municipal de Saúde de Água Branca PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA - R$ 77.140,00.

Água Branca - PB, 10 de Março de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: Aquisição de Peixes 
destinados a Secretaria de Ação Social deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: RIVALDO ROBERTO DOS SANTOS - R$ 18.750,00.

Água Branca - PB, 10 de Março de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: Locação de Software 
para atender o sistema de Folha de Pagamento, Licitação, Almoxarifado e Tesouraria da Prefeitura 
Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELMAR PROCES-
SAMENTO DE DADOS LTDA - R$ 36.500,00.

Água Branca - PB, 10 de Março de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 
da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais Odontológicos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 04/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no ende-
reço supracitado.

Telefone: (083) 3684-1092.
Serra da Raiz - PB, 09 de Março de 2016.

ADRIANO DE MELO FERREIRA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

A Prefeitura Municipal de Caiçara, Estado da Paraíba. Torna público que fará realizar através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Rio Branco, 231 - Centro - Caiçara - PB, 
às 09:00 horas do dia 28 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Aquisição parcelada de Água Mineral e Gás Glp (Gás Liquefeito de Petróleo), para 
atender as necessidades da Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de 
Saúde e Secretaria de Ação Social deste Município de Caiçara-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 436/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3370 1200.
E-mail: pmcaicara@uol.com.br

Caiçara - PB, 10 de março de 2016.
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DEL I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 054/2016 – TOMADA DE PREÇOS Nº001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇO AR-

TESIANO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NO DISTRITO DE ODILÂNDIA EM SANTA RITA-PB.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através da CPL – Comissão Permanente de Licitação, 

nomeada pela Portaria nº 814/2015, torna público, para conhecimento dos interessados,que fará 
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2016, sob o critério de menor preço global, com 
abertura marcada para: 28/03/2016,às 14h.O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente. Consultas no HORÁRIO ÚNICO de 08h às 13h na sala da CPL – 
Comissão Permanente de Licitação, à Rua Virginio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa 
Rita-PB, (em frente a Agência da Receita Federal), ou pelo email: pmsrlicitapublica@gmail.com

Santa Rita, 9 de março de 2016.
José Robson Fausto
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Carne 
Bovina para a Secretaria de Educação e Assistência Social deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.
br/principal/?pg=licitacoes

Água Branca - PB, 10 de Março de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em Consultoria e Assessoria na área educacional para prestar serviços na Secretaria 
de Educação neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.
br/principal/?pg=licitacoes

Água Branca - PB, 10 de Março de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2016

PROCESSO ADM Nº 075/2016
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO FISIO-
TERAPÊUTICO, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA E DENSITOMETRIA 
ÓSSEA A PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB

O município de Santa Rita, através da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e por 
meio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público o EDITAL DE CHAMAMEN-
TO PÚBLICO Nº 001/2016, para credenciamento DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA 
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM REUMATO-
LOGIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA A PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, 
a ser realizado em Unidade de Saúde no município de Santa Rita, para atender usuários do SUS, 
com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,e demais normas que regem a 
matéria. Data e Local para entrega dos envelopes: * Até o dia 28 de Março de 2016, às 10h00min, 
na Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 
22 e 23, Miritânia, Santa Rita/PB, E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Na mesma data e horário 
será realizada a sessão pública. Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para participação 
estarão disponíveis no Edital de Chamamento Público n° 011/2016, na Sala da CPL. 

Santa Rita - PB, 09/03/2016
JOSé ROBSON FAUSTO

- Presidente CPL -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N°. 00002/2016
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, 

para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que serão destinados 
ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Água Branca/PB. INÍCIO DA CHAMADA 
PÚBLICA: Classificação e Julgamento das Propostas: Data da Abertura: 06/04/2016 – Horário: 
09:00 Horas. LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA: Auditório da Prefeitura Municipal de Água Branca/
PB, Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca/PB. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: nos 
moldes da Lei nº 11.947/2009, Resolução nº 38/2009 de 16/07/2009 (FNDE), Resolução nº 26/2013 
de 17/06/2013 (FNDE) e Lei 8.666/93. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura 
Municipal de Água Branca, através de sua Comissão de Licitação e contratos.

Água Branca - PB, 10 de Março de 2016
 DANILA FIRMINO DE LIMA

Presidente CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4097
PROCESSO Nº: 0800237-38.2015.4.05.8200 - MONITÓRIA

AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RÉU: LEANDRO DE ANDRADE GONCALVES
3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL TITULAR
EDITAL DE CITAÇÃO Nº ID. 4058200.774514
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 232, IV, C.P.C.
OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 42.955,16 (quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e 

cinco reais e dezesseis centavos), mais juros, custas e demais acréscimos legais.
FINALIDADE: CITAÇÃO do réu LEANDRO DE ANDRADE GONÇALVES - CPF 111.094.264-88, 

nos termos do art. 1.102b, do CPC, para pagar a dívida reclamada no prazo de 15 (quinze) dias, 
ou, querendo, oferecer embargos, independente da segurança do juízo, contadas do escoamento 
do prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital.

ADVERTÊNCIA: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação também 
terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os advoga-
dos devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/
avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de Processo 
Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

OBSERVAÇÃO: Não tendo o réu condições econômicas de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, para patrocinar sua defesa.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente o réu LEANDRO DE ANDRADE 
GONÇALVES, CPF 111.094.264-88, por se encontrar residindo em lugar incerto e não sabido (art. 
231, II, do C.P.C), conforme consta dos autos, é expedido o presente, sendo o mesmo afixado 
na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande 
circulação dentro do prazo máximo de quinze dias (art. 232, II e III, do C.P.C), mediante o qual fica 
devidamente citado.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Sandreane 
Disney Ferreira de Araújo, Servidora, o digitei. E eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da 
Secretaria da 3ª Vara, o conferi.

CRISTIANE MENDONÇA LAGE
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
(ID. 4058200.820839)

FINALIDADE: CITAÇÃO do Ré MARLUCIA SEVERIANA DOS PASSOS, CPF n.º 
CPF:350.047.622-87, nos termos do art. 1.102b do CPC, para pagar a dívida reclamada, no valor 
abaixo discriminado, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, oferecer embargos monitórios, 
nos próprios autos em epígrafe, independente da segurança do juízo, contados do escoamento do 
prazo de 20 (vinte) dias, constante do presente edital.

OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 43.016,59 (quarenta e três mil dezesseis reais e cinquenta 
e nove centavos), mais juros, custas e demais acréscimos legais.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente o devedor, por se encontrar 
residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos, é expedido o presente, sendo 
o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em 
jornal de grande circulação, mediante o qual fica citado o réu.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, na Secretaria da 
3ª Vara Federal, Seção Judiciária da Paraíba, localizada na Rua João Teixeira de Carvalho, 480, 
Conjunto Pedro Gondim, nesta Capital, CEP 58.031-220, com expediente das 09:00 às 18:00h, 
tel. (83)2108.4097 e e-mail: 3vara@jfpb.jus.br. Eu, Isabella Costa de Carvalho Lima, Técnica 
Judiciária, o digitei.

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 08 DO CONTRATO DE Nº 1027/2012/CJ/SECOB/PMCG. 
PARTES: SECOB/DSG CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. OBJETO 
CONTRATUAL: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRE-
NAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: 
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, 
MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 1º 
E § 2º, DA LEI 8666/93. ASSINAM: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E DIMAS SOARES GONDIM. 
DATA DE ASSINATURA: 24/12/2015. 

ANDRé AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 11 de março de 2016Publicidade
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PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 11 de março de 2016

Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.442,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013265
Responsavel. :  MARLI CANDIDO FRANCISCO 
80651941415
CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$644,40
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012507
Responsavel.: MIBS REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ: 016785590/0001-45
Titulo: DUP VEN MER INDR$314,78
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012904
Responsavel.: MCE-SERVICOS E OBRAS LTDA
CPF/CNPJ: 008676980/0001-59
Titulo: DUP VEN MER INDR$320,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012740
Responsavel.: RMS CONSTRUCOES LTDA ME
CPF/CNPJ: 014286308/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.354,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013211
Responsavel.: SUENIA GONCALVES SANTOS
CPF/CNPJ: 045992734-57
Titulo: DUP PRES SER INR$250,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013072
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$643,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013127
Responsavel . :  VANILSON DA SILVA COSTA 
91714613453
CPF/CNPJ: 023305146/0001-40
Titulo: DUP VEN MER INDR$814,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012358
Responsavel.: ZURIEL CADE MOREIRA
CPF/CNPJ: 017653628/0001-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.122,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013262
Responsavel.: ZURIEL CADE MOREIRA
CPF/CNPJ: 017653628/0001-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.712,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013258

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,11/03/2016
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.: ANA BEATRIZ T SANTOS LOC DE 
MAQUINA
CPF/CNPJ: 014190856/0001-81
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.787,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013267
Responsavel.: CONCEITO CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 019877346/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.529,77
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012467
Responsavel.: DORAND BRASIL CUSTOMIZACAO 
LTDA - M
CPF/CNPJ: 011324107/0002-92
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 73,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013007
Responsavel.: EDMUNDO & FILHOS LTDA
CPF/CNPJ: 004067366/0001-39
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.642,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013256
Responsavel.: FRANCA & FRANCA LTDA44
CPF/CNPJ: 014685774/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$179,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010699
Responsavel.: FRANCISCA JULIA CAVALCANTI 
LACERDA
CPF/CNPJ: 617833404-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.143,69
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013205
Responsavel.: GLAUCIO NOBREGA S EIRELI
CPF/CNPJ: 015617649/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$449,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011590
Responsavel.: IRMAO TEXEIRA COM PRODUTOS FAR
CPF/CNPJ: 018595179/0001-32
Titulo: DUP VEN MER INDR$650,63
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013390
Responsavel.: LUCILENE ANDRE ALVES DE PON-
TES ME
CPF/CNPJ: 018737200/0001-97
Titulo: DUP VEN MER INDR$174,15
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013312
Responsavel.: LUCILENE ANDRE ALVES DE PON-
TES ME
CPF/CNPJ: 018737200/0001-97
Titulo: DUP VEN MER INDR$159,28
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 013313

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015

CONTRATO Nº 089/2016 - Contratado(a): EDCOL ED Construções Ltda - EPP. Objeto: Contra-
tação de empresa especializada em construção civil para construção de uma Creche Proinfância 
tipo 2 Convencional no município de Bayeux. Valor Contratado: R$ 1.050.567,50.Recursos: Próprios 
e FNDE - PAC 2. Classificação: Sec. de Educação, Construção de Creches - Obras e Instalações. 
Vigência: 10/03/2016 a 10/01/2017.

Bayeux/PB, 10 de março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016

CONTRATO Nº 091/2016 - Contratado(a): Rede Net Comércio, Serviços de Tecnologia Ltda 
- ME. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de software de gestão escolar pública 
municipal que contemple níveis e modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos-EJA, Edu-
cação infantil e Ensino Fundamental, bem como implantação, capacitação, hospedagem, s. Valor 
Contratado: R$ 198.000,00.Recursos: Próprios e FNDE. Classificação: Secretaria de Educação, 
Man da Sec da Educação - Ensino Fundamental, Man do Ensino Fundamental no Município, Man 
do Ensino Médio – Normal - Outros Serv de Terc - P. Jurídica. Vigência: 10/03/2016 a 10/03/2017.

Bayeux/PB, 10 de março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRIGORÍFICO ALMEIDA 
LTDA - R$ 15.000,00.

Riachão - PB, 10 de Março de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Aquisição de Cestas 
Básicas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO A 
PEREIRA JUNIOR - ME - R$ 139.000,00.

Riachão - PB, 10 de Março de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR PARA ATENDER A UBS GREGÓRIO SIMPLÍCIO DA COSTA, NA ZONA RURAL 
DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MARIA DAS DORES ALVES SABINO - R$ 23.400,00.

Pedra Lavrada - PB, 10 de Março de 2016
ROBERTO JOSé VASCONCELOS CORDEIRO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2016

OBJETIVO: Contratação de Serviços de Serralheria para confecção e instalação de portões, 
portas, grades e afins, etc, destinados a todas assecretarias do município, conforme especificações 
no edital e seus anexos.

ABERTURA: 29 de março de 2016 as08:30:00horas, 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, 10 de marçode 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Execução dos serviços 
de confecção de móveis projetados - quatro expositores, um armário e uma bancada; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 02 de Março de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 60003/2016
OBJETO: Construção de uma Academia de Saúde no Parque Dom Bosco no Município de 

Cajazeiras/PB.
LICITANTE INABILITADO:
- CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão será declarada fracassada. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

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

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 11 de Março 
de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00014/2016, 
que objetiva: Contratação de uma empresa especializada na área de assessoria e consultoria de 
engenharia civil para assistência técnica nas obras de construção, reforma e ampliação, execução, 
fiscalização nas obras deste município. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Augusto Luna, 
45 - Centro - Jacaraú - PB. 

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 10 de Março de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão A Registro De Preço nº 
002/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de material de construção diversos, destinado às 
diversas secretarias da administração; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: Triunfo Construções Ltda–R$ 1.822.605,72. Fica o licitante convocado no prazo de 
até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de 
penalidades prevista por lei.

Bayeux - PB, 09 de março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
Retificação do extrato termo de contrato.
Publicado naA UNIÂO– página 27– João Pessoa – quinta – feira, 25 de Fevereiro de 2016.
Instrumento: Termo De Contrato Nº 2.08.001/2016/Csl/Secob/ Pmcg. Partes: Secob/Antonio Helio 

Dias Vidal - Me, CNPJ/MF 11.645.831/0001-01: Objeto Contratual: Contratação De Pessoa Jurídica 
Especializada, Para Execução De Serviços De Agrimensura, Topografia E Georeferenciamento, A 
Serem Realizados No Perímetro Urbano E Rural Do Município De Campina Grande/PB. Onde SE 
LÊ RESERVA ORÇAMENTÁRIA 2400 

LEIA-SE RESERVA ORÇAMENTÁRIA 2492.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Março de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELÉPIPEDOS DA RUA LATERAL DA CRECHE 
EULINA GOMES DE OLVEIRA MOURA, ASSENTAMENTO BAIXIO – RIACHÃO/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br. 

Riachão - PB, 09 de Março de 2016.
KALINE SILVA SANTOS - Presidenta da Comissão

PREGOEIRA OFICIAL PMBV
FRATO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME, CNPJ 14.113.019/0001-59 torna 

público que recebeuda SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
a Licença Simplificadapara o funcionamento de um escritório administrativo, situado à Avenida 
Oceano Atlântico, 328, Sala 06 – Intermares, Cabedelo/PB.

(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

JEFFERSON VIANA DA SILVA FILHO, CPF. 919.622.344-87, torna público que requereu a SEMAM 
- Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia para Habitação Residencial Unifamiliar situada na 
Av. Acre, s/n – Quadra 003 Lote 301 – Bairro dos Estados - João Pessoa – PB.

SRF CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME – CNPJ Nº 14.411.070/0001-47 TORNA PÚBLICO QUE A 
SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA 
DE Operação 467/2016 EM JOÃO PESSOA, 04 DE MARÇO DE 2016- PRAZO: 730 DIAS. PARA 
AATIVIDADE DE : HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR – DOTADO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO – TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO NA (O) – RUA SANTO EXPEDITO, LOT. MONTE 
DA OLIVEIRA, Nº 133, QD- 03 LT. – 299 MUNICÍPIOS: JOÃO PESSOA- UF: PB. PROCESSO: 
2016- 000034/TEC/LO – 1364.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 – PMDE/PB

RESULTADO FINAL

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, Estado da
Paraíba, através da ADVISE, RESOLVE divulgar o Resultado Final do Concurso 
Público de Nº 001/2015-PMDE/PB.

CARGO: COVEIRO
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 001265 ALEXSANDRO RAMOS DA SILVA 84,0 APROVADO

CARGO: GARI
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 000002 LEWY PATRICK MARTINS DE OLIVEIRA 91,0 APROVADO
0002 000180 JOAO BATISTA DUARTE CARDOSO 85,0 APROVADO

CARGO: MERENDEIRO(A)
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 000035 ELTON CARLOS GOMES CAMPELO 97,0 APROVADO
0002 000355 HELTON HELIO RIBEIRO DE CARVALHO 95,0 APROVADO

CARGO: ATENDENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 000937 JOSIANO RIBEIRO DE LIMA 86,0 APROVADO

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 000186 IURY ARANHA DE PONTES 74,0 APROVADO
0002 001076 MARIA JOSE DA COSTA OLIVEIRA 66,0 APROVADO

CARGO: GUARDA MUNICIPAL
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 000193 EDEURLAN ALBINO DUARTE 70,0 APROVADO
0002 000472 JOSE DE PAULA CAVALCANTI JUNIOR 65,0 APROVADO

CARGO: MONITOR DO PETI
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 000680 JOSE JUNIOR DE PONTES FERREIRA 68,0 APROVADO

CARGO: MOTORISTA
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 000236 MAURILIO FRANCISCO DE AGUIAR 78,0 APROVADO
0002 001309 FLAVISON LAURENTINO DOS SANTOS 78,0 APROVADO
0003 000468 DIEGO LIMA DOS SANTOS 77,0 APROVADO

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 000757 THIAGO GERALDO DOS SANTOS 67,0 APROVADO

0002 000606 MARIA DAS GRACAS APOLINARIO DOS 
SANTOS 58,0 APROVADO

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 000453 JOAO PAULO BORGES EPIFANIO 59,0 APROVADO

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 000130 ANA GLAUCE CAMPELO GOMES 75,0 APROVADO

CARGO: ENFERMEIRO
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 000698 DIANA PACHECO ALBUQUERQUE 71,0 APROVADO

CARGO: FISIOTERAPEUTA
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 000792 VAGNER ALEXANDRE DOS SANTOS 67,0 APROVADO

CARGO: MÉDICO DO PSF
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 000300 GADIEL ANSELMO DOS SANTOS 59,0 APROVADO

CARGO: ODONTÓLOGO DO PSF
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 001187 ALBERES KENIO DA SILVA DE 78,0 APROVADO
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ANDRADE
0002 000258 NATALIA FERNANDES PESSOA 74,0 APROVADO

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 000458 JOSUÉ JORGE GONÇALVES DA SILVA 75,0 APROVADO

CARGO: PROFESSOR DE LIBRAS
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 000043 GLEYDSON LUIZ ALVES DA SILVA 71,0 APROVADO

CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 001079 FERNANDA AVELINO DOS SANTOS 83,0 APROVADO

CARGO: PSICÓLOGO 
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO

0001 000876 MANOEL VICTOR DE ARAUJO 
MARTINS 73,0 APROVADO

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

CARGO: GARI
POS. INSC. NOME DO CANDIDATO TOTAL SITUAÇÃO
0001 000132 JUAREZ PEREIRA DE AGUIAR 76,0 APROVADO

CARGO: MOTORISTA
NÃO HOUVE APROVADO

Duas Estradas (PB), 02 de março de 2016.

Prefeitura do Município de Duas Estradas – PB

ADVISE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

AVISODELICITAÇÃO

PROCESSO Nº 021/2016 – PREGÃOPRESENCIAL Nº 013/2016
DATA DE ABERTURA:23/03/2016- ÀS 14h00min.
OBJETO:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PÃES (Pro-

grama Nacional de Alimentação Escolar – PNAE). 
APrefeitura Municipal de Santa Rita, através de sua PregoeiraOficial,Srª.Tatiane César Silva, 

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

Santa Rita - PB, 10 deMarço de 2016. 
Tatiane César Silva

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.07.002/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.07.002/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos,  que realizará às 08:00 horas do dia 28 de março de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob N° 2.07.002/2016, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME 
ou Empresa de Pequeno Porte – EPP,  tendo como OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS E MAQUINAS DE USO PERMANENTE PARA ARTESANATO REFERENTE AO CONVÊNIO 
774.121/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL  DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações 
em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua 
Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, 
no horário comercial.

Campina Grande, 10 de março de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.07.003/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.07.003/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos,  que realizará às 10:00 horas do dia 28 de março de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob N° 2.07.003/2016, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou 
Empresa de Pequeno Porte – EPP,  tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
PARA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONVÊNIO 774.121/2012 (META 2 ETAPA 
2.4) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em 
planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua 
Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, 
no horário comercial.

Campina Grande, 10 de março de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.07.004/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.07.004/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos,  que realizará às 08:00 horas do dia 29 de março de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob N° 2.07.004/2016, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME 
ou Empresa de Pequeno Porte – EPP,  tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MAQUINAS DE USO PERMANENTE PARA AGRICULTURA FAMILIAR  REFERENTE AO CONVÊ-
NIO 774.121/2012 (META 2 - ETAPA 2.4) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL  DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 10 de março de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.07.005/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.07.005/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos,  que realizará às 10:00 horas do dia 29 de março de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob N° 2.07.005/2016, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME 
ou Empresa de Pequeno Porte – EPP,  tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO PARA ARTESANATO, REFERENTE AO CONVÊNIO 774.121/2012 (META 2 ETAPA 
2.3) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em 
planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua 
Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, 
no horário comercial.

Campina Grande, 10 de março de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.07.006/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.07.006/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos,  que realizará às 08:00 horas do dia 30 de março de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob N° 2.07.006/2016, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME 
ou Empresa de Pequeno Porte – EPP,                  tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS E MAQUINAS DE                     USO PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA 
CASA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA REFERENTE AO CONVÊNIO 774.121/2012 DA SECRETARIA                     
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL  DO MUNICÍPIO DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O 
Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 10 de março de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE TINTA VIÁRIA, SOLVENTE E MICRO ESFERA. 
(LICITAÇÃO EXCLUVISA PARA MICRO EMPRESA E EPP). previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(83) 33411278.Email: sttpcampina.licita@gmail.com. – Aquisição do Edital http://sttpcg.com.br/.
Campina Grande - PB, 09 de Março de 2016.JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORMAÇÃO DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA 
CIVIL PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALI-
ZAÇÃO VERTICAL, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES METÁLICOS, PLACAS DE 
SINALIZAÇÃO VERTICAL, TACHAS E TACHÕES. Destinados a Atender Solicitação da Gerência de 
Operações de Transito da STTP. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Informações: 
no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3341-
1278.Email: sttpcampina.licita@gmail.com. – Aquisição do Edital:  http://sttpcg.com.br/.Campina 
Grande - PB, 09 de Março de 2016.JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial.Campina 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
(Instituída pelo Ato Governamental nº 1054/2014)

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS CEL/PAC Nº 01/2016 (CERTIFICADO DE REGISTRO NA CGE Nº 
16-00163-6). PROCESSO SEIRHMACT Nº 00010.000338/2016. OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DOS SIS-
TEMAS ADUTORES: BOQUEIRÃO, CAMALAÚ E CONGO  - 3ª ETAPA. DATA: 12/04/2016. HORA: 
14:30 horas – horário local. LOCAL: Av. Min. José Américo de Almeida - s/n - DER/SALA DE VÍDEO 
CONFERÊNCIA - Torre - João Pessoa/PB - CEP: 58.040-300. FONES: (83) 3218-4660/ 3218-5282. 
E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com. João Pessoa, 10 de março de 2016.

JOSé LUSMÁ FELIPE DOS SANTOS
PRESIDENTE CEL/PAC

AVISO DE RETIFICAÇÃO
No Extrato de Contrato n° 2.05.030/2016 publicado no DOE no dia 02/03/2015 PÁG 18 e no 

JORNAL A UNIÃO PÁG 27 e no SEMANÁRIO DO MUNICÍPIO DIA 29/02/2016 A 04/03/2016 PÁG 
04 Onde se Ler JORGE LUIS ALENCAR GUERRA Leia-se CRISTINA ACIOLI DE FIGUEIREDO , 
as demais informações permanecem inalteradas.



EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

REGISTRO CGE N° 16-00153-7 de 9/3/2016.
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - (Laboratório) destinados 
a EMEPA-PB. 

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia 28 de março de 2016, às 10:00 horas, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, EMATER-PB. 

RECURSOS: A contratação desses serviços se darão com recursos financeiros do Convênio 
Federal EMBRAPA x EMEPA nº 10200.09/0271-5. (PAC 2009). 

Classificação Programática: 32.202.20.573.5002.4294; Programa de Trabalho: 5002.4294 – Na-
tureza da Despesa: 4490.52 – Fonte 283 – Localização Geográfica: 0274/ - Reserva Orçamentário 
nº 00046, em 05/02/2016.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site:www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL localizada na BR.230, Km 
13,3 CEP. 58310-000, Estrada de Cabedelo-EMATER-PB.

João Pessoa-PB, 10 de março de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 

REGISTRO CGE N° 16-00143-8 de 9/3/2016.
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
002/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - (Laboratório) destinados 
a EMEPA-PB. Conforme Convênio Federal EMBRAPA x EMEPA .

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia 29de março de 2016, às 10:00 horas, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, EMATER-PB. 

RECURSOS: A contratação desses serviços se darão com recursos financeiros do Convênio 
Federal EMBRAPA x EMEPA Nº 10200.10/0234-0/(PAC 2010). 

Classificação Programática: 32.202.20.573.5002.4294 Programa de Trabalho: 5002.4294 – Na-
tureza da Despesa: 4490.52 – Fonte 283 – Localização Geográfica: 0272/ - Reserva Orçamentário 
nº 00045, em 05/02/2016.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site:www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL localizada na BR.230, Km 
13,3 CEP. 58310-000, Estrada de Cabedelo-EMATER-PB.

João Pessoa-PB, 10 de março de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA TéCNICA

TOMADA DE PREÇOS: 001/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de MAMANGUAPE e da Paraíba, e para quem interessar que 
após abertura e análise do envelope da proposta técnica, chegou-se a conclusão que para atender 
o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em licitação realizada na modalidade Tomada de 
preço do tipo técnica e preço, que a proposta técnica apresentada pela empresa FUNVAPI – FUN-
DAÇÃO VALE DO PIAUÍ – CNPJ/MF Nº 04.751.944/0001-51 – REPRESENTADO POR FLUSSIER 
AURÉLIO VIEIRA GALDINO, CPF Nº 480.971.684034, atende os requisitos exigidos no edital. A 
referida empresa somou 3.360 pontos na nota técnica. No entanto fica designado o dia 18/03/2016 
às 09:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitação de Mamanguape, para abertura 
do envelope contendo a proposta financeira da única empresa participante. Maiores informações 
poderão ser obtidas na sede da Comissão de Licitação na cidade de Mamanguape.

Mamanguape, 03 de março de 2016
HUAN CARLOS SALVINO DA SILVA BARBOSA

Presidente
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para confecção de materiais gráficos diversos para melhor 
atendimento da Secretaria de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00052/2015 
e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00052/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PRO-
GRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2015 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
da Guarabira e: CT Nº 00036-A/2016 – 27.01.2016 - GRÁFICA FUTURA LTDA - R$ 286.945,00.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Loc. de Veículos tipo ônibus/outros para atender os alunos universitários com destino 
a cidade de J. Pessoa e C. Grande. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2016 Elemento de Despesa 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: 
CT Nº 00115/2016 - 26.02.16 - CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA - R$ 109.000,00; CT Nº 
00116/2016 - 26.02.16 - EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 217.900,00; CT Nº 00117/2016 
- 26.02.16 - ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - R$ 218.100,00 ;CT Nº 00118/2016 - 26.02.16 - 
FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANÇA - R$ 109.000,00; CT Nº 00119/2016 - 26.02.16 - JOSÉ 
GARCEZ DE ARAUJO NETO - R$ 47.250,00; CT Nº 00120/2016 - 26.02.16 - SÉRGIO COUTINHO 
PEREIRA - R$ 109.000,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09025/2015 PROCESSO ADM. Nº. 2015/043212
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática: microcomputadores, notebooks, tablets e 

recarregadores para atendimento das demandas de Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa, no uso de suas atribuições 

e com fulcro no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e demais alterações posteriores, 
considerando a existência de vícios insanáveis, durante a tramitação do procedimento licitatório, 
resolve: ANULAR todo o procedimento da Licitação acima epigrafado. Sendo assim, fica o processo 
com vistas franqueadas aos interessados e aberto o prazo recursal em conformidade com art. 49, 
§3º da Lei 8.666/93.

João Pessoa, 10 de março de 2016 .
EDILMA FERREIRA DA COSTA 

Secretária de Educação e Cultura/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N°. 00001/2016
A Presidente da Comissão da Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, torna público para conhe-

cimento dos interessados, que fica CANCELADO o procedimento licitatório Chamada Pública N°. 
00001/2016, que tem como objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 
que serão destinados ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Água Branca/PB.  O 
cancelamento se fez por motivos superiores e supervenientes a administração.

Água Branca - PB, 09 de Março de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA

Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE REALIZAÇÃO DE NOVA NEGOCIAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-086/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, devidamente autorizado pela 

Portaria nº 1.763 de 16 de agosto de 2011, torna público para conhecimento dos interessados, que 
em virtude da desclassificação da empresa UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA 
LTDA-ME CNPJ nº 17.318.988/0001-34, pela recusa de assinar a Ata de Registro de Preço nº 
011/2016 derivada do PP nº 04/086/2015, nos termos do item 12.2 do Edital, bem como por causa da 
proibição de contratar com a PMJP, conforme publicada no semanário oficial de 28/02/2016. Estamos 
convocando, para nova sessão de negociação dos itens 01, 06, 08, 09, 10, 12, 15, 20, as empresas: 
ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA CNPJ nº 00.785.860/0001-88, MEGA MASTER COMERCIAL 
DE ALIMENTOS LTDA CNPJ nº 08.370.039/0001-02, DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME 
CNPJ nº 19.447.850/0001-60, B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ nº 07.227.808/0001-55. 
Ficando desde intimados para a sessão que será realizada no dia 15/3/2016, às 9h30min, na sala 
da COPEL/SEAD, Rua Diógenes Chianca, nº 1.777, Água Fria, Centro Administrativo Municipal, 
horário comercial. Informações pelo Fone: (083) 3218-9005

João Pessoa, 10 de março de 2016.
MANOEL TAIGY DE Q. M. NETO

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
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 28 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM 
FORNECIMENTO DE URNAS. 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. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 10 de Março de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 23 de março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS 
DIVERSOS CONSTANTES DA TABELA DE PREÇOS ABC FARMA VIGENTE. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 120/2010. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial - PB, 10 de março de 2016.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 22 de Março 

de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00021/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE REMIGIO.. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Manoel de Barros, 193 
- Centro - Remigio - PB.

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

Remigio - PB, 10 de Março de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33003/2016 - SEPLAN
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO da Prefeitura Municipal de João 

Pessoa como contratante, e o CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO IMOBILIÁRIO EUNÁPIO 
TORRES, como contratado.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA PAGAMENTO DE EMOLU-
MENTOS RELATIVOS AOS REGISTROS DOS IMÓVEIS DE LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 
Nº 08.049.0407.0000.0000, INSCRIÇÃO Nº 117891-1, SITUADO NA RUA ANTÔNIO R. DA SILVA 
S/Nº, EM JOÃO PESSOA/PB E DE LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA Nº 04.208.0848.0000.000, 
INSCRIÇÃO Nº 088174-1, MATRÍCULA 14.447, SITUADO NA AVENIDA DOUTOR JOÃO FRANCA, 
Nº 878, EM JOÃO PESSOA/PB.

PRAZO: até 31 de dezembro de 2016. 
LICITAÇÃO: Inexigibilidade nº 33001/2016.
VALOR: R$ 20.011,02 (vinte mil e onze reais e dois centavos).
DOTAÇÃO: a)  Classificação Funcional: 08.102.04.122.5001.2711;
b) Elemento de Despesa: 3.3.90.39;
c) Fonte de Recursos: 00.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
DATA: 09 de março de 2016.

João Pessoa, 09 de março de 2016.
JOSé RIVALDO LOPES

Secretário Adjunto de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO

Modalidade Tomada de Preços Nº 00001/2015. Contrato: 00104/2015. Aditivo: 01/2015. Objeto 
da Licitação: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍ-
PIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA E PLANTAS EM ANEXO. Condições de 
Pagamento: Conforme planilha de medição. Valor Global: R$ 729.820,36 (setecentos e vinte e nove 
mil, oitocentos e vinte reais e trinta e seis centavos). Recursos Próprios do Município de Itapororoca: 
15 451 0501 1.012 - Const de Calçamentos, Meios-fios e Galerias CONST DE CALÇAMENTOS, 
MEIO-FIOS E GALERIAS 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS 
CIDADES CONTRATO DE REPASSE Nº 1013619-47/2013. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Itapororoca. Contratada: JF SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Data da assinatura do 
contrato: 02 de Junho de 2015. Data da assinatura do Aditivo: 27 de Novembro de 2015. Vigência 
do Aditivo: até 25 de Maio de 2016.  Revogam as publicações em contrario. Itapororoca - PB, 27 
de Novembro de 2015.

Celso Morais de Andrade Neto - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
SéTIMO TERMO ADITIVO

Instrumento: 7º Aditivo ao Contrato nº. 156/2013;
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços gerais (limpeza, conservação e 

higienização), para o Anexo da ECARTES.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa HUASH 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2012/130419; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/2012;
Signatários: Srª Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Antônio 

Carlos G. de Araújo Júnior, pela empresa HUASH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA;
Valor Mensal Repactuado, redução de 38,8%: R$ 37.091,94 (trinta e sete mil, noventa e um 

reais e noventa e quatro centavos).
João Pessoa, 09 de março de 2016.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura/SEDEC 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-
SIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: 04 122 0010 2002 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 04 122 

0010 2003 MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04 123 0010 2004 MANUT. 
DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 12 361 0010 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2037 MANUT. FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 
2038 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 2039 FUNDO DE MANUT. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 12 361 0050 2040 MANUT. DO PROGRAMA DE DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE 
12 365 0060 2042 MANUT. E ADMINISTRAÇAO DE CRECHES 12 306 0080 2044 FORNECIMENTO 
E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 12 361 0050 2092 PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JO-
VENS E ADULTOS 12 365 0060 2113 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 366 0070 
2114 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12 365 0060 2891 MANUT. 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00022/2016 - 10.03.16 - C MENDES FEITOSA - R$ 255.942,70
CT Nº 00023/2016 - 10.03.16 - EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - R$ 281.075,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016

Torna público que fará realizar através de sua Pregoeira e equipe de apoio, sediada na Rua 
Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada às 09:00 horas do dia 24 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial. Objeto Aquisição parcelada de medicamentos de uso hospitalar, 
atenção básica, psicotrópicos entorpecentes, material hospitalar e material odontológico para suprir 
as necessidades de consumo das unidades de Saúde e PSF’s do Município. Edital e informações 
encontra-se a disposição dos interessados na sala da CPL no endereço acima, nos dias úteis das 
08:00h às 12:00h.Imaculada, 10 de Março de 2016.Ana Jacileide da Silva - Pregoeira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

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 Pneus para atender as necessidades da Frota Municipal de Joca Claudino-PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Joca Claudino - PB, 10 de Março de 2016
LUCRéCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO 
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: C MENDES FEITOSA - R$ 255.942,70; EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - R$ 281.075,00.

Santa Helena - PB, 10 de Março de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RéGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 08:30  horas do dia 28 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: no horário 
das  08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  017/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de pneus,  câmaras de ar e serviços de instalações, destinados 

aos veículos (próprios e locados) do município de Boa Ventura, conforme especificações constantes 
no Termo de Referência Anexo I do Edital.

ABERTURA: 29 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, 10 de março  de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
OBJETO: Aquisição parcelada de Refeições Prontas (Quentinhas), destinados às atividades do 

Município, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital.
DATA REUNIÃO: 24 de Março de 2016, ás 08:00 horas.
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 10 de Março de 2016.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
OBJETO: Contratação de Serviços de Consultoria, Assessoria e Treinamentos na gestão do SUS, 

incluindo a implantação/ treinamento e acompanhamento/ monitoramento do E-SUS- SISAB para 
Atenção Básica, alimentação de sistemas de produção dos profissionais nas ações de serviços de 
média e alta complexidade, acompanhamento de todos os convênios firmados com órgãos federais 
e estaduais via sistemas CNES, SAI, SIHD, FPO, RAAS, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência Anexo I do Edital.

DATA REUNIÃO: 24 de Março de 2016, ás 10:00 horas.
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 10 de Março de 2016.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção de veículos (oficina, borracharia, elétrica 

e outros) para veículos a serviço do município, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência Anexo I do Edital.

DATA REUNIÃO: 24 de Março de 2016, ás 13:30 horas.
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 10 de Março de 2016.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00006/2016.
OBJETO: Aquisição parcelada de Pneus para atender as necessidades da Frota Municipal de 

Joca Claudino-PB.
ABERTURA: 09/03/2016 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 10/03/2016. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00001/2016, 

para o dia 18 de Março de 2016 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 10 de Março de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente Á Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA ÁREA JURÍDICA PARA 
ATUAR NA DEMANDA DA CÂMARA DE VEREADORES, JUNTO AOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ISMENIA CORDEIRO 
ESPÍNOLA - R$ 20.000,00.

Matinhas - PB, 01 de Março de 2016.
IONILDA CAVALCANTI DA SILVA 

Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA ÁREA JURÍDICA PARA ATUAR NA DEMAN-

DA DA CÂMARA DE VEREADORES, JUNTO AOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara do Município de Matinhas. 3.3.90.36.00
VIGÊNCIA: 10 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Matinhas e:
CT Nº 00002/2016 - 01.03.16 – ISMENIA CORDEIRO ESPÍNOLA - R$ 20.000,00
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 EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS 
CONTABIL, FINANCEIRO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS, CONSULTORIA; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALISON PAULINELI DA 
SILVA PINTO - R$ 35.400,00.

Matinhas - PB, 03 de Fevereiro de 2016.
IONILDA CAVALCANTI DA SILVA 

 Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS CONTABIL, 

FINANCEIRO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS, CONSULTORIA,
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Matinhas: 3.3.90.39.00
VIGÊNCIA: 11 (Onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Matinhas e:
CT Nº 00001/2016 - 03.02.16 - ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO - R$ 35.400,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
CASA DE SEVERINO JEREMIAS DA TRINDADE

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

no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no art. 25, inc. II, da citada lei, inexigibilidade de licitação 
nº 01/2016 em favor da empresa BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA – EPP, para prestar os 
serviços técnicos especializados em contabilidade pública, para elaboração de balancetes mensais 
e prestação de contas anual desta Câmara, pelo valor mensal de R$ 2.650,00 (Dois mil seiscentos 
e cinquenta reais), ficando o valor total em R$ 26.500,00 (Vinte e seis mil e quinhentos reais). 
Providencie-se a celebração do necessário contrato, e o empenho da despesa nas dotações próprias 
do orçamento vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no 
art. 26 da já citada lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

Algodão de Jandaíra, 03 de março de 2016.
Josefa da Conceição dos Santos e Santos

Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
CASA DE SEVERINO JEREMIAS DA TRINDADE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ELABORAÇÃO DE BALANCETES 
MENSAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA CÂMARA / MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE nº 01/2016 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações / 
VALOR DO CONTRATO: R$ 26.500,00 (Vinte e seis mil e quinhentos reais) / CRÉDITO PELO 
QUAL CORRERÁ A DESPESA: RECURSOS PRÓPRIOS / CONTRATANTE: Câmara Municipal 
de Algodão de Jandaíra / CONTRATADA: BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA / PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 03 de março a 31 de dezembro de 2016.

COMPANHIA AGROPECUÁRIA DO TRIANGULO
CNPJ N° 08.876.310/0001-86 NIRE 2530000194-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da empresa COMPANHIA AGROPECUÁ-

RIA DO TRIANGULO, para a reunião da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 10:00 
horas do dia 20/03/2016, na Rua Fenelon Bonavides, n.º 51, Brasília, Patos/PB, CEP 58700-340, 
em decorrência da impossibilidade de ser realizada na sede, com os seguintes itens em pauta: 1°) 
Autorização para registro simplificado e posterior cancelamento da empresa na CVM – Comissão 
de Valores Mobiliários; 2°) Aprovação da oferta pública de ações pela acionista controladora; 3°) 
Outros assuntos de interesse da sociedade. Patos, 09 de março de 2016. Izabel Wanderley Gayoso, 
Diretora Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS

CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0005/2016 – GAPRE/PMDE                   DE 09 DE MARÇO DE 2016.
HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELA PREFEI-

TURA DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefeitura do Município de Duas Estradas, Estado da Paraíba, através de seu Prefeito, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica HOMOLOGADO o Resultado Final do Concurso Público nº 001/2015-PMDE/PB 

realizado pela Prefeitura do Município de Duas Estradas, estado da Paraíba, concernente ao Edital 
Normativo Nº 001/2015– PMDE/PB, à vista do Resultado Final apresentado pela Comissão Especial 
do Concurso Público para preenchimento de cargos vagos no Quadro de Vagas de provimento 
efetivo da Prefeitura Municipal, consagrando-se como exatos e conseqüentemente definitivos os 
resultados das listagens do Relatório de Conclusão do Certame.

Artigo 2º - O Concurso Público realizado pela Prefeitura do Município de Duas Estradas terá 
validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período para atender o interesse 
público da Prefeitura Municipal.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Duas Estradas, em 09 de março de 2016.
EDSON GOMES DE LUNA

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 62/2015

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme MANDADOS DE 
SEGURANÇA – PROCESSOS Nºs 0836964-54.2015.8.15.2001, 0803580-66.2016.8.15.2001, e 
0836809-51.2015.8.15.2001, de acordo com anexo I, dos cargos de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA II – DISCIPLINAS LIBRAS, MATEMATICA e HISTÓRIA, classificados no Concurso Publico, 
Edital nº 01 de 08 e novembro de 2013, homologado através da portaria nº 229/2014, para posse, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto 
dos Funcionários Publico do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização 
da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo 
relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA*;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, tele-
fone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura no cargo público, 
munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual do 

Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há seis 
(6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o candidato 
houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado o 
prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assinadas 
no ato da posse;

q) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a natureza 
do vinculo e carga horária. 

Anexo único Edital de Convocação Nº 62 - 2015 - SEDEC
CARGO - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II - DISCIPLINA MATEMATICA  
Ordem  Portaria Inscrição  Nome Classificação 
1 142 384025118 Eumy Braga da Gama 119
2 143 384811288 Lijecson Souza dos Santos 120
3 144 384036686 Antony Alves Feitosa 121
4 145 384027961 Maiara da Silva Vieira 122
5 146 384065612 Arthur de Araujo Filgueiras 123
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II - DISCIPLINA - LIBRAS     
6 147 384033184 Aline de Fátima da Silva Araujo 28
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II - DISCIPLINA - HISTORIA      
7 149 384034311 Rafaella Monique de Souza 52
8 150 384021955 Carlos Alberto Ferreira dos Santos 53
9 151 384069830 Naiara Ferraz Bandeira Alves 54
10 152 384026935 Allan Cavalcante Luna 55
11 153 384067813 Helio Santana Garcia Soto 56
12 154 384056563 Fabiolla Stella Maris de Lemos Furtado Leite 57
13 155 384054420 Manuela Fonseca Ramos 58
14 156 384062931 Márcia Pereira do Nascimento 59
15 157 384074295 Polyanna Laura Cardoso Sena do Amaral 60
16 158 384033124 Diogo Pimenta Pereira Leite 61
17 159 384040715 Manoel Gomes Bezerra Neto 62

João Pessoa,  07 de março de 2016
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRé
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA ME - R$ 44.000,00.

Santo André - PB, 07 de Março de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita
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