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DÓLAR    R$ 3,760  (compra) R$ 3,763  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,620  (compra) R$ 3,920  (venda)
EURO   R$ 4,178  (compra) R$ 4,183   (venda)
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais
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AGRoECoLoGIA Venda de produtos livres de agrotó-
xicos cresceu 59% na PB no ano passado.  PÁGInA 13

CInEMA Quatro cur-
tas-metragens com 
foco na temática femi-
nina serão apresenta-
dos hoje no Tintin Ci-
neClube.  PÁGInA 21

Orçamento Democrático

20Caderno

baixa

23h38

10h47

1.9m

1.9m

ALTA

ALTA

04h28 0.8m

baixa 17h21 0.7m

Educação

INSS

 PÁGInA 7

 PÁGInA 8

UEPB comemora 50 
anos de fundação

Perícia pode ser feita
em médico particular

CoPA Do BRAsIL 
Botafogo-PB estreia 
hoje em jogo contra 
o Linense no interior 
paulista.  PÁGInA 17
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Time paraibano entrará em campo 
sem desfalques na equipe principal

Religião

Zé Paulo assinou ontem a ficha de filiação ao PSB e 
deve disputar a Prefeitura de Santa Rita pela base de 
apoio do governador Ricardo Coutinho. O prazo para 
trocas partidárias termina esta semana. PÁGInA 3

A vice-governadora Lígia Feliciano realizou ontem o 
lançamento do calendário do Orçamento Democrático Es-
tadual. Primeira audiência será em Cajazeiras.  PÁGInA 5

Dom José Maria 
Pires completa  
97 anos de vida

Deputado Zé Paulo 
decide entrar para 
os quadros do PsB

Audiências regionais 
começam sexta-feira

Mercadante e Aécio 
negam envolvimento

DELAçãO DE DELCíDIO

NOvO SOCIALISTA

O STF homologou o acordo de delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que cita Aécio Neves, o ministro Aloizio 
Mercadante e várias outras autoridades. Manifestação pró-governo ocorrerá 6a feira em João Pessoa. PÁGInAs 3,9 E 10

Esportes
FOTO: Divulgação

A n ive r s á r i o 
do arcebispo 
emérito da Pa-
raíba foi come-
morado ontem.  
PÁGInA 14
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A homologação, pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF), do acordo de delação 
premiada do ex-líder do governo no Sena-
do, Delcídio do Amaral, põe novos elemen-
tos na investigação da Operação Lava Jato e 
do Ministério Público Federal: a cúpula do 
PMDB, legenda na qual estão figuras proe-
minentes que ensaiam romper oficialmen-
te com o governo, devido à enxurrada de 
acusações de corrupção que pesam con-
tra este, é citada com todas as letras por 
Delcídio: do vice-presidente Michel Temer 
aos senadores Romero Jucá, Edison Lobão, 
Valdir Raupp e Renan Calheiros, este últi-
mo presidente da principal Casa Legisla-
tiva do país, o Senado Federal. Do mesmo 
modo, o senador, que pediu desfiliação do 
PT, antes de ser expulso, cita o principal 
nome da oposição, senador Aécio Neves 
(PSDB), como beneficiário de esquema 
de corrupção em Furnas. A maioria dos 
nomes declinados, porém, já havia sido 
citados por outros delatores, mas as acu-
sações foram arquivadas pelo STF, por in-
consistência de provas, como foi o caso de 
Aécio Neves. Agora, pelo que se desenha, 
há motivos para se supor que os novos ele-
mentos revelados pelo delator possam ter 
consistência suficiente para levar as inves-
tigações adiante.

A presunção de inocência de todos os 
que foram citados na delação de Delcídio, 
todavia, é princípio que não pode ser des-
cartado, uma vez que é assim que estabe-
lece a regra constitucional. Mas é fato que 
essa delação em especial tem um aparato 
maior, uma vez que o senador era figura 
que gozava de trânsito livre no Palácio 

do Planalto, na condição de liderança do 
governo, e nos bastidores da política par-
tidária. Em tese, pela riqueza de detalhes 
do seu depoimento aos promotores, tem 
conhecimento de causa do que narra.

Outro acordo de delação premiada 
acertado com a Procuradoria-Geral da 
República, esta do ex-deputado Pedro 
Corrêa, está provocando apreensão em 
Brasília – talvez até maior do que a de 
Delcídio. É que o ex-deputado pelo PP de 
Pernambuco, condenado no processo do 
mensalão e preso, agora, pela Lava Jato, 
entregou à Justiça uma lista com o nome 
de 100 parlamentares que estariam en-
volvidos com a corrupção na Petrobras. 
Diz-se que a relação é multipartidária de 
tão extensiva às inúmeras legendas do 
Congresso Nacional. Nela, o senador Aé-
cio Neves aparece novamente como en-
volvido em ilícitos.    

O que era esperado – houve vazamen-
tos das informações antes da homologa-
ção pelo STF – confirmou-se: a delação 
de Delcídio do Amaral centra suas acusa-
ções na presidente Dilma Rousseff e em 
outras figuras da cúpula petista, como 
o ex-presidente Lula e o ministro Jaques 
Wagner, da Casa Civil. Porém, a citação 
de nomes da oposição e de parte da ala 
rebelada do PMDB se sobressai à luz do 
debate político. Nem a oposição nem os 
peemedebistas poderão desconsiderar 
e/ou desqualificar a delação do senador. 
Como defendem investigações rigorosas 
contra a presidente e todos os outros go-
vernistas, devem adotar igual discurso 
para as acusações que pesam contra eles. 

Editorial

Novos elementos
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DEsfEchO cERtOcObERtuRA DE cOpAREtA fInAl

psb sE fORtAlEcE nA REgIÃO MEtROpOlItAnA

“Ninguém sabe o resultado 
dessa incubadora. Uma famí-
lia não pode ter mais poder do 
que o parlamento”. Do depu-
tado Anísio Maia (PT) à colu-
na, relacionando aos Marinho, 
da Rede Globo, à orquestração 
para o que ele chama de “gol-
pe contra a democracia”, o 
impeachment da presidente 
Dilma. “Deu cobertura de Copa 
do Mundo às manifestações”.  

Não foi nenhuma surpresa. 
O que era defecção, desde 
a semana passada, tornou-
-se saída, de fato, ontem. 
E o vereador Felipe Leitão 
(sem partido) anunciou no 
Plenário da Câmara de João 
Pessoa sua saída oficial da 
base do prefeito Luciano 
Cartaxo. A assinatura da CPI 
da Lagoa, pelo vereador, já 
configurava esse desfecho.    

Entre hoje e amanhã, quase 
aos ‘45 do segundo tempo’, o 
deputado Trócolli Junior de-
verá anunciar qual será o seu 
destino após deixar o PMDB. 
Ontem, confidenciou a jorna-
listas que está decidindo en-
tre duas legendas – declinou 
o PROS, conforme dissera a 
coluna na semana passada, 
mas não quis revelar a segun-
da sigla que estaria no páreo.

nA MEsMA MOEDA
A mesma acusação que fez o senador Delcídio do Amaral, ex-PT, ir para a cadeia, pode dar destino 
similar ao ministro Aloízio Mercadante: obstrução da Justiça. Caso se comprove a veracidade da 
gravação que envolve o ministro na tentativa de frear a delação do senador, não há como os juízes 
terem avaliação diferente. Gravado na conversa para silenciar Cerveró, Delcídio teria grampeado a 
conversa do seu assessor com Mercadante.  

Com o fim da janela de filiação partidária 
– o prazo termina amanhã – começa a 
se definir também outra configuração na 
Câmara de João Pessoa. Isolado no PPS, o 
vereador Marco Antonio filiou-se, ontem, 
ao PHS e assumiu a presidência do diretó-
rio municipal. A legenda é comandada por 
Expedito Leite, ligado à família Santiago, 
Wilson e Wilson Filho.

fIM DA jAnElA
cOM vAI sER?

A fabulação midiática

Tudo já foi dito sobre os protestos do último 
domingo, que desta feita expressaram com mais 
clareza, o profundo fosso que vem se criando, 
entre a classe política e a sociedade brasileira. 
Emblemas dessa realidade, foram os xingamen-
tos ofertados em alto e bom som, aos líderes do 
PSDB e DEM que foram à Paulista, e a hostil re-
cepção à pré-candidata pelo PMDB daquele Esta-
do, Martha Suplicy.

Resta-nos uma conclusão óbvia, se extratos 
da política visavam capitalizar a manifestação 
das ruas, todos foram perdedores. A pergunta 
que se impõe, agora, é saber, quem perdeu mais, 
quem perdeu menos.

Para os atores da política, acendeu-se a lan-
terna amarela. Se hoje pede-se o impeachment 
da presidente Dilma e a prisão para o ex-presi-
dente Lula, essas parecem ser, para os manifes-
tantes do domingo, a tarefa prioritária. Amanhã 
esta mesma população pode erguer-se contra os 
líderes políticos que no parlamento, também lu-
tam pelas duas agendas.

Mas há um terceiro e estratégico ator des-
se processo que também perdeu no domingo 
e vem perdendo progressivamente a batalha 
simbólica empreendida em favor da destrui-
ção do Partido dos Trabalhadores e de uma es-
querda simpatizante ao governo Dilma.  Esse 
terceiro ator é a mídia comercial privada, que 
escudou-se no discurso jurídico e político para 
construir a narrativa fabular de que o Parti-
do dos Trabalhadores constituiu-se como uma 
quadrilha criminosa para assaltar os cofres do 
país e assim conformar-se como um polo de po-
der na América Latina.

Essa fabulação, ora com tons mais fortes, 
ora com menos influxo, vem sendo reproduzida 
desde o início do primeiro governo Lula, atingin-

do, na atualidade, o auge da sua força.
O esforço que reuniu o discurso jurídico, a 

narrativa política de direita, e as estratégias mi-
diáticas, no sentido da difusão do processo de 
desgaste do presidente Lula e do governo Dilma, 
rebateu no domingo, em uma massa que verda-
deiramente não está comprando a fábula como 
ela vem e promete fazer valer a força da chama-
da “voz das ruas” 

A voz das ruas encheu de espanto e perple-
xidade, os políticos, os juristas, e à própria mídia, 
que permanentemente teve de retificar imagens, 
desligar microfones e omitir notícias que entre-
tanto pipocavam estrondosamente nas redes so-
ciais e na blogosfera.

A voz do domingo já elegeu seus líderes polí-
ticos: Abraçou-se a Jair Bolsonaro e fez louvação, 
em camisetas e cartazes, ao juiz Sérgio Moro.

Para os políticos que apostavam nas ma-
nifestações como o pavimento para o impea-
chment, resta um breve recuo, o pesar e medir 
da situação, a adoção de novas estratégias. A 
mídia, por sua vez, prosseguirá na sua fabula-
ção suicida, à espera de que um imponderável 
aconteça, e assim ela possa investir todo o seu 
capital técnico manipulatório na derrocada fi-
nal do governo petista.

Estará a mídia privada trabalhando na 
construção de um “caçador de corruptos”, tal 
como fez nos anos oitenta, ao colocar no topo da 
política brasileira, “o caçador de marajás”?

Se estas impressões se confirmarem, é 
possível que num futuro breve, a legenda do 
PSDB acolha Sérgio Moro e o coloque no cen-
tro da disputa em 2018. Já o eleitor, esse agen-
te flutuante, imprevisível e escorregadio, não 
se pode prever para onde irá, quando chegar o 
tempo da colheita.

A voz do domingo já elegeu seus líderes políticos: Abraçou-se a jair 
bolsonaro e fez louvação, em camisetas e cartazes, ao juiz sérgio Moro”

Artigo joana belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

Anunciada ontem, a 
filiação do deputado 
estadual Zé Paulo ao 
PSB fecha o círculo da 
legenda para lançar can-
didaturas qualificadas e 
competitivas em muni-
cípios estratégicos da 
Região Metropolitana de 
João Pessoa. Em Maman-
guape e no Conde, a le-
genda vai à disputa elei-
toral com as professoras 
Eunice Pessoa e Márcia 
Lucena, respectivamen-
te, enquanto que em 
Bayeux e Cabedelo, estão postas a reeleição de Expedito Pereira e a pré-candidatura de Welling-
ton Brito, também anunciada ontem. Faltava, como dissera a coluna em edição passada, uma defi-
nição para Santa Rita, que vinha se desenhando há meses, na verdade. E o próprio deputado, que 
se elegera pelo PCdoB, já havia declinado seu desejo de concorrer pela legenda socialista. E chega 
ao partido no momento em que a sigla está fortalecida. As obras já entregues pelo governador 
Ricardo Coutinho à população do município – ampliação do esgotamento sanitário de Odilândia e 
a Escola Cidadã Integral, no Marcos Moura – mais o Hospital Metropolitano, a ser inaugurado, vão 
potencializar a candidatura do novo socialista. Nesse mesmo diapasão, temos a inauguração das 
Escolas Profissionalizantes de Bayeux e Mamanguape. Os candidatos socialistas, que defendem 
um modelo de gestão espelhado nas políticas exitosas implantadas pelo Governo do Estado, têm 
resultados práticos a mostrar na campanha. E isso faz toda a diferença numa eleição que deverá 
ter uma característica anda mais ressaltada: a comparação, pelo eleitor, entre o que é tangível e 
funcional e o que é apenas um projeto de discurso. É a questão do ver para crer.

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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A expectativa é saber se o agora reforçado 
PHS de João Pessoa caminhará com Luciano 
Cartaxo (PSD) ou com a pré-candidatura de 
Wilson Filho, caso esta decole. Em que pese 
a presidência estadual da legenda ter decla-
rado apoio à reeleição do primeiro, é notório 
que Expedito Leite é um aliado de primeiro 
momento dos petebistas. Se não decolar, o 
PTB deixa pistas para aonde vai. Pelo jeito, 
Raoni Mendes, pulou uma fogueira.  
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Zé Paulo se filia ao PSB e anuncia que 
vai disputar a Prefeitura de Santa Rita
Deputado estadual se 
antecipou ao prazo limite 
para troca de partido

O deputado estadual Zé 
Paulo assinou ontem, a ficha 
de filiação do Partido Socialis-
ta Brasileiro (PSB) e disputará 
a Prefeitura de Santa Rita pela 
base de apoio do governador 
Ricardo Coutinho. A decisão 
de deixar o PCdoB vinha sen-
do analisada pelo parlamen-
tar, que antecipou a saída an-
tes do prazo limite estipulado 
para troca de partido, que ter-
mina na próxima sexta-feira, 
18. Para comemorar a chega-
da na nova sigla partidária o 
deputado realizará uma festa 
amanhã, em Santa Rita - falta 
definir local e horário - com 
lideranças e a população em 
geral.

De acordo com Zé Paulo, 
o apoio ao Governo do Estado 
já vinha acontecendo e ficou 
mais fácil para tomar a deci-
são. Segundo ele, não podia 
jamais desconhecer o traba-

lho que o governador Ricardo 
Coutinho vem fazendo pela 
Paraíba e Santa Rita está in-
cluída com obras significantes 
para o município. “Foi uma 
decisão sensata de quem re-
conhece o trabalho que o go-
vernador faz pelo Estado. San-
ta Rita receberá em um breve 
espaço de tempo um Hospital 
de Trauma que vai oferecer 
uma infraestrutura de saúde 
para o município e demais ci-
dades”, avaliou.

Com relação à candida-
tura a prefeito de Santa Rita, 
Zé Paulo frisou que o vice 
será escolhido pela pesquisa 
que acontecerá em breve. De 
acordo com o parlamentar 
existem alguns nomes que 
podem fazer parte da chapa 
do PSB, a exemplo de Adones, 
Ednaldo do Edelícia, o médico 
Juca e o vereador Farias. “São 
nomes que serão avaliados 
em pesquisa para definir a 
chapa. Queremos que o povo 
escolha o nosso parceiro, afi-
nal, teremos uma chapa forte 
para vencer a eleição em San-
ta Rita”, comentou o parla-
mentar. 

FOTO: Reproducão/TV ALPB

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Pré-candidato a prefeito de Santa Rita pelo PSB, o deputado Zé Paulo já aponta os nomes dos possíveis candidatos a vice na chapa

A Medida Provisória 242 
encaminhada pelo Governo 
do Estado, que suspende os 
reajustes e remunerações dos 
servidores civis e militares do 
Poder Executivo foi aprovada 
ontem por 19 votos a favor e 
10 contra. A matéria já havia 
sido aprovada no âmbito da 
Comissão de Constituição e 
Justiça.

De acordo com o líder 
do Governo na Assembleia 
Legislativa, o deputado Her-
vázio Bezerra, a MP 242 é 
uma medida antipática, mas 

extremamente necessária e 
adotada praticamente por 
todos os estados da Federa-
ção. “Todos os servidores e 
todos os deputados têm co-
nhecimento da crise que pas-
sa o País, inclusive em alguns 
estados onde meu partido 
PSB é oposição, eles fizeram 
o contraponto. É preciso que 
todos entendam que uma 
coisa é o que se pode dar de 
reajuste, e outra coisa é o que 
se pode pagar”, disse.

“Sabemos que a votação 
a favor da MP 242 não favo-
rece aos servidores que que-
rem seus reajustes salariais. 
Eles querem e merecem, 

mas lamentavelmente o Es-
tado não pode dar aumento 
a exemplo de diversos ou-
tros estados da Federação e 
municípios que estão sem 
condições de promover be-
nefícios aos servidores”, dis-
se Hervázio, enfatizando que 
essa foi a decisão que o mo-
mento impõe a cada um.

Uma emenda do depu-
tado Anísio Maia aprovada 
antes da votação da MP 242, 
determina que o Governo 
deve sentar com as catego-
rias de seis em seis meses 
para fazer uma avaliação a 
respeito da situação finan-
ceira do Estado.

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação apro-
vou nessa terça-feira (15) a 
Medida Provisória 243/2016, 
de autoria do Poder Executi-
vo, que institui o Programa de 
Educação Profissional e Tec-
nológica do Estado da Paraí-
ba - ParaíbaTEC, vinculado ao 
Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
- Pronatec.

A reunião, que foi a 
quarta realizada neste ano, 
ocorreu no Plenário José Ma-
riz e contou com a presença 
da presidente da comissão, 
Estela Bezerra, e os deputa-
dos Branco Mendes, Tovar, 
Camila Toscano e Olenka Ma-
ranhão.

O ParaíbaTEC dispõe so-
bre a concessão de bolsa-au-
xílio para membros do Ma-
gistério da Educação Básica 
e demais servidores ativos e 
inativos das redes públicas 
de educação profissional, 
científica e tecnológica com 
atuação no programa.

 A presidente da CCJ, de-
putada Estela Bezerra, destaca 
a relevância da Medida Provi-
sória que institui o Paraíba-

A 2ª Câmara do Tribu-
nal de Contas da Paraíba, em 
sessão ordinária nessa terça-
-feira, 15, apreciou e julgou 
pela regularidade concor-
rências públicas – modali-
dade pregão,- realizadas nos 
exercícios 2014 e 2015, pelas 
prefeituras de Bayeux, para 
compra de materiais gráfico 
e de construção;  e de Caldas 
Brandão, para edificação de 
escola.

O colegiado considerou 
regular, também, os contra-
tos decorrentes do pregão 
presencial 399/2013, no va-
lor de R$ 36,5 milhões, da 
Secretaria de Administração 
do Estado para aquisição de 
material de construção. Pro-
cesso relativo à compra de 
materiais elétricos e de cons-
trução, pela Prefeitura de 
Juripiranga, teve apreciação 
adiada para a sessão de 26 
de abril, após pedido de vista 
feito pelo conselheiro André 
Carlo Torres.

Regular foi igualmen-
te julgada a prestação de 
contas, ano 2013, do Fun-
do Municipal de Infância e 
Adolescência do Município 
de Campina Grande; e, regu-
lar com ressalvas, as PCAs, 
nesse mesmo exercício, da 
Secretaria de Assistência 
Social e Fundo Municipal de 
Assistência Social, ambas de 

Campina Grande. O mesmo 
julgamento – regular com 
ressalvas – foi aplicado ain-
da para a prestação de con-
tas, ano 2009, do Instituto 
de Previdência Municipal de 
Queimadas.

A 2ª Câmara analisou 
ainda, decidindo pela impro-
cedência e arquivamento, de-
núncias apontando irregula-
ridades na locação de veículo 
pela Câmara Municipal de 
Massaranduba, e prática de 
nepotismo na Câmara Muni-
cipal de São Miguel de Taipú.

Na mesma sessão, foram 
apreciados 74 processos re-
lativos a pedidos de conces-
são de pensões e aposenta-
dorias. O julgamento, para 
todos eles, foi pela legalidade 
e concessão do registro dos 
benefícios.

As sessões da 2ª Câma-
ra Deliberativa acontecem 
no Plenário Adailton Coelho 
Costa, sempre às terças-fei-
ras, a partir das 9h. Além do 
seu presidente, conselheiro 
Arnóbio Alves Viana, partici-
param da sessão dessa terça-
-feira o conselheiro André 
Carlo Torres Pontes, o con-
selheiro substituto Antônio 
Cláudio Silva Santos, e o sub-
procurador Manoel Antônio 
dos Santos Neto, atuando 
pelo Ministério Público de 
Contas.

Avança na CCJ programa de 
incentivo à profissionalização

PARAÍBATEC

TEC. “Vai fazer com que vários 
jovens que estão fora da esco-
laridade, mas que chegaram 
até o Ensino Fundamental, 
possam se profissionalizar, 
além de uma série de profes-
sores que vão se qualificar 
como educadores que prepa-
ram  pessoas para o mercado 
de trabalho”, pontuou.

 Estela Bezerra acrescen-
tou que com o ParaíbaTEC, o 
Governo do Estado fortalece 
o Pronatec Federal, “fazendo 
com que o Estado também 
seja investidor dessa ferra-
menta de emancipação e de 
cidadania para a população 

mais vulnerável socialmente 
que termina sendo o usuá-
rio dos serviços públicos de 
educação”.

 A CCJ também aprovou 
a Mensagem 671/2016, do 
Governo do Estado, sobre a 
regulamentação do Conselho 
Gestor do Sistema de Trans-
porte Público Complementar 
de Passageiros do Estado da 
Paraíba (STPC/PB), matéria 
aprovada no ano passado.

 Além destas duas ma-
térias aprovadas na reunião 
de hoje, a CCJ aprovou mais 
duas matérias de um total de 
seis que foram apreciadas.

FoTo: Nyll Pereira/ALPB

FoTo: Divulgação/TCE-PB

ParaíbaTEC será vinculado ao Pronatec, do Governo Federal

Conselheiro Arnóbio Viana preside as sessões da 2ª Câmara 

Seminário na 
UFPB propõe  
debate sobre 
mídia e violência

Nos dias 17 e 18 de mar-
ço de 2016, será realizado o 
Seminário ‘Mídia e Violência 
– Ações para a Cidadania’, pro-
movido pelo Fórum Metropo-
litano de Discussão e Diálogo 
de Prevenção e Monitoramen-
to de Violências, no auditório 
da Reitoria da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
com início às 17h.

O objetivo é promover o 
debate entre os profissionais 
da Comunicação, estudantes 
e sociedade em geral sobre os 
reflexos da relação mídia x vio-
lência na Região Metropolita-
na da capital da Paraíba. Para 
tanto, o seminário traz em sua 
programação representantes 
de todo o País que atuam na 
defesa dos Direitos Humanos.

A exposição ‘Mídia e Vio-
lência’ dará início ao seminário, 
que será aberto oficialmente 
com as presenças do gover-
nador do Estado da Paraíba, 
Ricardo Coutinho, e do procu-
rador regional dos Direitos do 
Cidadão (MPF/PB), José Godoy 
Bezerra de Souza.

Na abertura do evento, 
também será lançado o Obser-
vatório da Mídia na Paraíba, 
que fará monitoramento da mí-
dia com o objetivo de verificar 
violações aos Direitos Huma-
nos. O lançamento contará com 
a participação do coordenador 
do Observatório da Mídia da 
Universidade Federal do Espí-
rito Santo (Ufes), Edgard Re-
bouças; da gerente do Núcleo 
de Qualificação de Mídia da 
Andi – Comunicação e Direitos, 
Suzana Varjão; e do professor 
do curso de Jornalismo da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Carmélio Reynaldo.

Entre os palestrantes e 
debatedores, estarão presen-
tes o presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI), a 
diretora de Jornalismo das TVs 
Cabo Branco e Paraíba, Tatiana 
Ramos, e o professor Dinarte 
Bezerra (Jornalismo/UFPB), 
que irão debater sobre a atua-
ção da mídia na cobertura da 
violência.

MP 242 é aprovada na Assembleia
José Alves
zavieira2@gmail.com

TCE aprova pregão da 
Administração estadual

CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS
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Políticas

Partidos, sindicatos e movimentos 
sociais confirmam ato pró-Dilma
Frente Brasil Popular 
convoca sociedade para 
mobilização na sexta-feira

O Partido dos Trabalha-
dores (PT), representantes 
de sindicatos, movimentos 
sociais, da CUT, dos povos 
indígenas, de outras legen-
das partidárias, do movi-
mento das mulheres devem  
participar das manifesta-
ções convocadas pela Frente 
Brasil Popular na próxima 
sexta-feira, 18, em apoio à 
presidente Dilma Rousseff, 
ao ex-presidente Lula e à go-
vernabilidade do País. O ato 
acontecerá em outras capi-
tais e cidades brasileiras. Na 
capital paraibana a concen-
tração está marcada para as 
15h, na frente do Liceu Parai-
bano, no Centro da cidade.

O deputado estadual, 
Jeová Campos (PSB) está na 
articulação do movimento 
e participou na noite dessa 
segunda-feira, 14, de uma reu-
nião de organização do even-
to na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores da Construção 
Civil. “Vamos realizar um ato 
pacífico, alegre, que resgate a 
cidadania, que reforce a im-
portância da manutenção das 
conquistas sociais, que enfim 
mostre que a imensa maioria 

FOTOS: Divulgação

dos brasileiros fez a melhor 
escolha quando reelegeu a 
presidenta Dilma e que isso 
precisa ser respeitado”, desta-
ca o parlamentar.

Para Jeová, que ficou en-
carregado da divulgação do 
ato cívico, não se pode acei-
tar que a grande mídia queira 
repassar para os brasileiros a 
errônea imagem de um País 
que não avança e que a des-
tituição da presidente Dilma 
seja a saída para a resolução 
dos problemas nacionais. “O 
Brasil vive uma crise política, 
isso é fato, mas nada justifica 
o golpe que estão querendo 
dar. Os últimos dias registram 
uma escalada nessa ofensiva 
do golpe. Essa conexão, tem 
a perseguição contra o presi-
dente Lula, por parte de mem-
bros do Ministério Público 
Federal, produzindo factoides 
três dias antes da investiga-
ção, uma investida desumana 
contra a presidente Dilma e 
seu governo, que segue resis-
tindo a essa tentativa covarde 
de tomar o poder pelo golpe, 
sem respeitar a vontade das 
urnas. Esse ato na sexta-feira, 
é uma resposta do povo brasi-
leiro contra essas investiduras 
fascistas e antidemocráticas 
de quem não aceita o resulta-
do das eleições presidenciais”, 
afirma Jeová.

Não faltaram declara-
ções de apoios na plenária 
de lançamento da pré-can-
didatura do presidente da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba, Adriano Galdino, a 
prefeito de Campina Grande.

O evento que aconteceu 
no Palácio das Artes Suellen 
Caroline, no Catolé, reuniu li-
deranças de várias regiões do 
Estado, que acreditam que 
Adriano é o melhor nome 
para comandar os destinos 
do Executivo do município, a 
partir de 2017.

O ex-reitor da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande, Thompson Mariz, 
disse que Adriano Galdino 
é um homem vencedor, de 
coragem, que conhece Cam-
pina e que tem propostas 
para o município. “Adriano 
representa um projeto que 
vem dando certo na PB, que 
é o projeto do PSB”, disse o 
ex-reitor.

Vários prefeitos, ex-pre-
feitos e vereadores também 
compareceram para declarar 
apoio. O prefeito de Pedra 
Lavrada, Roberto Cordeiro 
(PSB), comentou que Adria-
no é do mesmo partido do 
governador, que já tem di-
versas ações realizadas em 

Campina Grande, a exemplo 
do Condomínio Cidade Ma-
dura, a nova estrada de Cato-
lé de Boa Vista e o Parque de 
Bodocongó.

Para o prefeito de Cacim-
bas, Leo Terto (PSB), o jeito 
humilde de Adriano, que é de 
origem simples, vai ajudar a 
fazer o governo que os mais 
necessitados desejam. O pre-
feito de Itatuba, Arôn Renê 
(PSB), concorda. “Adriano é 
do povo, é pé no chão e sabe 
trabalhar. Por isso é o nome 
certo para governar Campi-
na”, afirmou Arôn Renê.

Já o ex-prefeito do Con-
go, Braz Fernandes (PMDB), 
disse que a principal ca-
racterística que credencia 
Adriano para o cargo é o ta-
lento. “Foi o talento que fez 
ele, que um dia foi garçom e 
vendedor de confeitos, che-
gar aonde chegou”, disse o 
ex-prefeito do Congo.

O vereador de Campi-
na Grande, Murilo Galdino 
(PSB), lembrou que o municí-
pio já representou, na década 
de 70, 40% do PIB da Paraíba. 
Hoje não chega a 13%. “Cam-
pina retrocedeu. Precisamos 
avançar e Adriano, com o 
apoio de Ricardo, é o caminho 
certo”, afirmou o vereador.

Galdino recebe apoio de 
líderes políticos em CG

PRÉ-CANDIDATO

Nessa terça-feira, 15, o vereador 
Fuba defendeu o Estado Democráti-
co de Direito e criticou a forma como 
parte da mídia está manipulando os 
fatos. “A Democracia precisa ser res-
peitada. Mais uma vez é preciso ser 
dito, a presidenta Dilma foi eleita 
através do voto, ela teve mais de 54 
milhões de votos, e se querem tirá-la, 
esperem por uma nova eleição. Não 
existe justificativa para o pedido de 
impedimento da presidenta, apenas 
a vontade dos que não respeitam a 
democracia”, disse. 

Sobre a mobilização do último 
domingo, o parlamentar colocou 
que algumas pessoas nem sabiam 
o motivo de estarem nas ruas: 
“Muitos foram sem nem saber o 
porque, outros influenciados pela 
forma como uma parcela da mídia 

Fuba ataca manipulação midiática 
e convoca população para as ruas

EM DEFESA DA DEMOCRACIA

Para tratar sobre os pro-
blemas e possíveis soluções so-
bre a falta de políticas públicas 
voltadas ao setor cultural na 
capital, nesta sexta-feira, 18, a 
partir das 18h30, no estaciona-
mento do Sebo Cultural (Cen-
tro de João Pessoa), acontece 
mais uma plenária do #Dialo-
gaJoãoPessoa. 

A atividade desenvolvida 
pelo Partido dos Trabalhadores 
de João Pessoa traz o tema “Cul-
tura” para o debate, e chama 
artistas de diversas áreas para 

participarem. “Há quase quatro 
anos estamos vendo João Pes-
soa perdendo a sua identidade 
cultural. Um exemplo bem re-
cente foi o tratamento dado aos 
grupos de frevo sobre o repasse 
do investimento feito pela pre-
feitura este ano. Além da redu-
ção do investimento, o valor foi 
entregue poucos dias antes do 
desfile, impedindo a confecção 
das roupas”, explicou a presi-
dente do PT de João Pessoa, 
Aparecida Diniz. 

Ela ainda acrescentou que 

a valorização dos grupos que 
fazem o Carnaval Tradição é de 
grande importância para a cul-
tura local: “Além de preservar 
uma parte da nossa história, 
uma história construída por 
gerações, o Carnaval Tradição 
pode ser transformado em um 
grande atrativo turístico para 
a cidade. Nossas tribos indíge-
nas e as ala ursas são apenas 
dois exemplos de manifesta-
ções culturais que atraem o 
interesse dos turistas, porém, 
precisam de incentivo, preci-

sam ser mantidos vivos”. 
Outra queixa frequente en-

tre as pessoas que fazem e que 
consomem cultura na cidade é 
que a Funjope, que é uma fun-
dação, virou uma promotora de 
eventos. “A Funjope não exerce 
o papel que deveria. Ela não 
promove políticas culturais, 
apenas festas e shows. E quan-
do faz não honra os pagamen-
tos. São inúmeros os artistas da 
nossa terra que ainda não rece-
beram por serviços prestados à 
prefeitura”, disse Aparecida. 

PT-JP critica a falta de políticas 
para a cultura na gestão municipal

DIALOGA JOÃO PESSOA

Diversas lideranças políticas reafirmam candidatura de Galdino

Deputado Jeová Campos (C) afirma que o Brasil passa por uma crise política, mas nada justifica o “golpe” contra o Governo federal

está manipulando os fatos, e ainda 
temos aqueles que pediram aber-
tamente a volta da ditadura. Vale 
ainda ressaltar que essas pessoas só 
puderam ir para as ruas por viver-
mos em um Estado Democrático, e 
se isso for destruído, tenho medo 

do que nos espera  no futuro”. 
Ainda sobre manifestações, 

Fuba destacou que em breve as ruas 
do Brasil serão ocupadas, “só que 
agora pela defesa da Democracia e 
contra o Golpe: “No dia 18 de mar-
ço estaremos mostrando que a De-
mocracia precisa ser respeitada, que 
eles não conseguirão o poder pela 
força, e sabemos quais são as novas 
forças. E respondendo quem acha 
que as pessoas que estarão nas ruas 
na sexta por causa de um lanche, ou 
que possuem cargos comissionados, 
tenho apenas uma resposta: vamos 
para as ruas pelos nossos ideiais, pelo 
que acreditamos e em nome dos que 
viveram e foram vítimas do golpe de 
64, e na sua luta foram torturados, 
perderam companheiros e até mes-
mo a própria vida”. 

“Dilma teve mais de 54 milhões de votos”



Lançamento de selo e 
carimbo marca início do 
Jubileu de Ouro da UEPB
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Ciclo de audiências regionais 
começa na próxima sexta 
em Cajazeiras

Governo lança Orçamento Democrático
Para 2016

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de março de 2016

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

O Governo do Estado 
inicia na próxima sexta-feira, 
18, o ciclo de audiências re-
gionais do Orçamento Demo-
crático Estadual para 2016. 
Na manhã de ontem, na Sala 
de Concertos Maestro José 
Siqueira, no Espaço Cultural, 
em João Pessoa, aconteceu 
a solenidade de lançamento 
do calendário do ODE que 
começa pela cidade de Caja-
zeiras, no Sertão da Paraíba.

O lançamento foi presi-
dido pela vice-governadora 
Ligia Feliciano e contou com 
as presenças de várias autori-
dades, entre elas, secretários 
João Azevedo e Gilberta Soa-
res, do secretário-executivo 
do Orçamento Democrático, 
Gilvanildo Pereira, represen-
tantes da Polícia Militar, Cor-
po de Bombeiros, além de ou-
tros órgãos e entidades.

A solenidade abriu o ca-
lendário das 16 plenárias pú-
blicas que vão acontecer nas 
14 Regiões Georçamentárias 
da Paraíba, envolvendo a 
participação dos 223 muni-
cípios paraibanos.

A primeira audiência do 
ODE acontece sexta-feira, em 
Cajazeiras. No dia seguinte 
será a vez de Sousa, seguin-
do pelas demais regiões até 
o dia 28 de maio quando em 
João Pessoa acontece a últi-
ma plenária, na Escola Técni-
ca em Mangabeira.

Este é o sexto ano em 
que o governador Ricardo 
Coutinho e equipes de auxi-
liares percorrem as 14 Re-
gioes Georçamentárias do 
Estado para ouvir a popu-
lação.  O Orçamento Demo-
crático, mais uma vez, inter-
mediará a voz da população 

com as ações governamen-
tais oportunizando e promo-
vendo o diálogo social com 
foco também na prestação 
de contas das ações realiza-
das no ciclo anterior.

O secretário João Aze-
vedo, de Recursos Hídricos, 
fez um balanço das ações 
do Orçamento Democráti-
co afirmando que desde o 
início do governo já foram 
investidos mais de R$ 6 bi-
lhões em atendimento aos 
pleitos das populações em 
estradas, habitação, abaste-
cimento d’água, saneamento 
básico, construção e recu-
peração de barragens, mais 
de 40 escolas construídas, 
escolas técnicas e, lembrou 
também que na área da saú-
de já foram abertos dez hos-
pitais e dois estão em cons-
trução, sendo o de oncologia 
em Patos e o metropolitano, 
na cidade de Santa Rita.

Falando da importância 
do Orçamento Democrático, 
o secretário disse que essa 
visão do governador Ricar-
do Coutinho existe desde 
quando foi prefeito de João 
Pessoa, quando visitava os 
bairros para ouvir as popu-
lações e, com isso, realizar os 
investimentos necessários.

A vice-governadora Li-
gia Feliciano disse que a Pa-
raíba tem um governo demo-
crático que vai de verdade 
até a população, escuta, ana-
lisa, planeja e executa. Ela 
enfatizou que a cada plenária 
que participava podia ver de 
perto a real transformação 
das políticas públicas na Pa-
raíba. 

E salientou, que a partir 
de então percebeu a mudan-
ça que estava havendo na 
Paraíba e “tudo isso não era 
de graça, não era por acaso, 
tudo isso acontecia pela de-
terminação do governante 
de ter coragem de implantar 
essa política do Orçamento 

O secretário João Azevedo e a vice-governadora Ligia Feliciano participaram do lançamento do ODE, ontem, no Espaço Cultural, em JP

Várias conselheiras foram homenageadas, ontem, em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Democrático”, elogiou.
O secretário-executivo 

do Orçamento Democráti-
co, Gilvanildo Pereira, fez 

um balanço das plenárias 
do orçamento que ouviu às 
populações das 14 regiões 
do Estado da Paraíba. Disse 

que desde 2011 esse ciclo 
se transformou e se rever-
teu em obras e prestação de 
serviços e lembrou que de  

Cabedelo a Cachoeira dos 
Índios tem a participação 
popular com a realização de 
obras.

Calendário do orçamento demoCrátiCo estadual - 2016

18/03  sex/19h  Cajazeiras    escola Cristiano Cartaxo

19/03  sab/16h  sousa     sousa ideal Clube

21/03  seg/19h  são Bento (Catolé do rocha)  Ginásio “o andrezão”

22/03  ter/19h  Pombal     escola arruda Câmara

08/04  sex/19h  mamanguape    escola técnica

09/04  sab/16h  esperança (Campina Grande)  Ginásio “o Vovozão”

11/04  seg/19h  solânea (Guarabira)   Ginásio adauto silva – Centro

12/04  ter/19h  itabaiana    escola estadual dr. antônio B. santiago

29/04  sex/19h  água Branca (Princesa isabel)  Ginásio “o marcelão”

30/04  sab/16h  itaporanga    Ginásio “o madrugão”

02/05  seg/19h  Patos     Ginásio “o Gelão”

03/05  ter/19h  sumé (monteiro)   escola Professor José G. de Queiroz

20/05  sex/19h  Cuité     escola Vidal de negreiros

21/05  sab/16h  Campina Grande    Colégio estadual da Prata

27/05  sex/19h  Guarabira    Ginásio José soares de Carvalho

28/05  sab/16h  João Pessoa    escola técnica estadual de mangabeira

Prêmio Ceci Melo para conselheiras
O lançamento do Orça-

mento Democrático 2016, 
ocorrido na manhã de ontem 
no Espaço Cultural foi marca-
do por homenagens as con-
selheiras do OD Estadual e 
lideranças comunitárias das 
14 Regiões Georçamentárias, 
com o Prêmio Ceci Melo de 
Participação Social, em alu-
são ao Dia Internacional da 
Mulher.

A homenageada princi-
pal deste ano foi a escritora 
e educadora popular Valéria 
Rezende. Coube a secretária 
Gilberta Soares, da Mulher e 
Diversidade Humana, fazer 
a apresentação da homena-
geada contando sua história 

desde a sua origem, na cida-
de de Santos, São Paulo, até 
chegar a João Pessoa, onde 
reside.

Gilberta fez um relato fa-
lando da trajetória da escri-
tora, de suas participações 
nos movimentos sociais, tan-
to no Brasil como no exterior 
e afirmou que Valéria é uma 
referência que se dedicou a 
educação popular, com in-
tensa atuação no meio rural 
de Pernambuco e da Paraí-
ba. A vice-governadora Ligia 
Feliciano fez a entrega do 
Prêmio Ceci Melo à escritora 
Valéria Resende.

O jornal A União tam-
bém foi lembrado durante 

a entrega do prêmio que foi 
entregue ao jornalista Wal-
ter Galvão, que representou 
a superintendente Albiege 
Fernandes.

O Prêmio Ceci Melo de 
Participação Social, em sua 
quarta versão, é uma home-
nagem do Orçamento Demo-
crático Estadual, em parceria 
com as Secretarias de Estado 
da Mulher e da Diversidade 
Humana e Empreender Pa-
raíba, às conselheiras e líde-
res comunitárias das 14 Re-
giões Georçamentárias, que 
se destacaram na temática 
da partgicipação popular em 
suas respectivas regiões fo-
ram premiadas.

A secretária-executiva da Saúde 
Maura Vanessa Sobreira fez um relato 
da campanha do Governo do Estado no 
combate ao mosquito Aedes aegypti na 
Paraíba com participação direta do Or-
çamento Democrático Estadual com a 
mobilização estratégica de cunho edu-
cativo através das audiências públicas 
regionais.

Segundo ela, em dezembro do ano 
passado, o Governo do Estado lançou o 
plano de combate ao mosquito com a 
distribuição do material utilizado pelos 
agentes, bem como pelos integrantes do 
Exército Brasileiro.

Com isso foi preparado um plano 
de mobilização, com a participação não 
só da Secretaria de Saúde, mas também 
com a articulação do Governo Federal, 
com o Ministério Público, Famup, Conse-
lhos de Secretários Municipais de Saúde, 
instituições formadoras e sociedade civil. 
E lembrou da participação também dos 
servidores da Cagepa e Energisa.

Através de gráficos, Maura Vanes-
sa mostrou o trabalho que vem sendo 
desenvolvido pelo Governo do Estado, 
na prevenção às doenças e também nas 
campanhas desenvolvidas, com a distri-
buição de panfletos nos municípios-sedes 
das plenárias do Orçamento Democráti-
co, com a divulgação das ações e forma-
ção de agentes multiplicadores.

Maura Vanessa lembrou ainda da 
criação do aplicativo “Aedes na Mira”, 
desenvolvido pela Companhia de Proces-
samento de Dados da Paraíba (Codata) 
para celulares da plataforma Android. A 

ferramenta digital permite que o cidadão 
informe à Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) os potenciais focos do mosquito na 
Paraíba e a ação de combate seja mais 
ágil e eficiente. 

Ela classificou como importante a 
participação de todas as equipes auxilia-
res do governo que conscientizam a po-
pulação a lutar contra essa epidemia para 
que cada um faça a sua parte.

A secretária fez um agradecimento 
a todos os integrantes do governo, dos 
órgãos diretos e indiretos que estão en-
volvidos diretamente nesse processo de 
fortalecimento no combate ao mosquito. 
Maura estendeu esse reconhecimento 
aos conselheiros e articuladores do Orça-
mento Democrático que estão desde as 
agendas preparatórias nas suas regiões 
georçamentárias. “Essa pessoa estará 
nessa batalha conosco durante todo o ci-
clo do Orçamento Democrático realizan-
do atividades e buscando de fato dá visi-
bilidade a essa luta que precisa ser uma 
luta de todos”, finalizou. 

Campanha contra o aedes aegypti

maura Vanessa lembrou 
ainda da criação do 
aplicativo “aedes na 
mira”, desenvolvido pela 
Codata para celulares 
da plataforma android

FOtOS: edson matos
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Chuvas devem se intensificar nos 
próximos dias em todo o Estado
Aesa diz que precipitações 
são prenúncios para mais 
chuvas de abril a julho

Feliphe Rojas
Especial para o Jornal A União

As precipitações que 
caíram na Paraíba nos últimos 
dias são um prenúncio do pe-
ríodo chuvoso, é o que indica 
a Agência Executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba (Aesa-
-PB). A estação de chuvas na 
região Leste do Estado (Litoral, 
Agreste e Brejo) deve ter início 
no mês de abril e perdurar até 
o mês de julho, na qual se espe-
ra que os volumes pluviométri-
cos se intensifiquem. A previ-
são meteorológica da Agência 
para hoje é de céu nebuloso e 
ocorrência de chuvas em todas 
as regiões do Estado, entretan-
to, tudo dentro da normalidade 
segundo a Aesa-PB.

“Essas chuvas estão den-
tro da normalidade. Nós tive-
mos um início de março com 
poucas chuvas. Essas que estão 
chegando agora são próprias 
do mês e estão chegando com 
um pouquinho de atraso. Mas 
a princípio, por enquanto, não 
teve nenhum volume de chu-
va mais anormal. São chuvas 
de moderadas a fracas. Depois 
de um início de março com 

Foto: Ortilo Antônio

Apesar das chuvas que caíram durante todo o dia de ontem na capital, a Defesa Civil não registrou nenhuma ocorrência grave

A Polícia Militar 
apreendeu, na tarde de 
ontem (15), na região 
de Catolé do Rocha, 
cinco armas de fogo e 
prendeu quatro sus-
peitos de homicídios e 
assaltos, um deles com 
mandado de prisão por 
homicídio em aberto.

Policiais militares 
do 12º Batalhão de Po-
lícia Militar estavam 
realizando rondas e 
abordagens de rotina 
na cidade de Brejo do 
Cruz quando se depa-
raram com quatro ho-
mens em atitude sus-
peita, em um veículo. 

Ao realizar a abor-
dagem os suspeitos 
foram identificados 
como: José Ubiratan 
Bezerra Targino, de 41 
anos, Paulo Sérgio Be-
zerra de Almeida, de 
42 anos, Geraldo Rai-

mundo dos Santos, de 
64 anos, José Raimun-
do dos Santos Filho, de 
40 anos. Com eles fo-
ram apreendidas 1 pis-
tola .40, 1 pistola 380, 
1 revólver cal 38, duas 
espingardas calibre 12,  
quatro carregadores de 
pistola e munições de 
vários calibres.

Em desfavor de 
José Raimundo dos San-
tos Filho, há um manda-
do de prisão, expedido 
em 2015, por homicídio 
qualificado. Os detidos 
são suspeitos de vários 
homicídios e assaltos na 
região do Sertão parai-
bano. Os suspeitos e o 
material apreendido fo-
ram conduzidos para a 
Delegacia de Catolé do 
Rocha, onde foram au-
tuados por porte ilegal 
de arma de fogo e asso-
ciação criminosa.

PM apreende arsenal 
e prende 4 pessoas

REGIÃo DE CAtoLÉ Do RoCHA

Investigações realizadas 
por policiais da 12ª Delegacia 
Seccional de Polícia Civil, com 
sede em Esperança, resulta-
ram na prisão em flagrante de 
Tássio Vicente Clementino, na 
manhã de ontem (15). Na casa 
dele, no bairro do Mutirão, 
em Esperança, foram apre-
endidas uma arma, drogas e 
materiais utilizados para o 
tráfico, durante cumprimento 
de mandado de busca e apre-
ensão. Ainda segundo a Polí-
cia, Tássio também é suspeito 
da prática de roubos e homi-
cídios na região.

De acordo com o dele-
gado seccional Henry Fábio, 
havia informações de que o 
preso estaria envolvido em 
crimes ocorridos na cidade 
e, durante as investigações 
referentes à ocorrência do la-
trocínio que teve como vítima 
Everaldo de Araújo Pereira, 
foram recebidas denúncias 
pelo serviço 197 sobre a par-
ticipação de Tássio. “Com base 
em levantamentos realizados 

por nossas equipes, foi reque-
rida ao Juízo da Comarca de 
Esperança a medida cautelar 
de busca. Durante o cumpri-
mento, apreendemos drogas 
e objetos utilizados para fra-
cionamento e acondiciona-
mento de entorpecentes, que 
seriam comercializados. Uma 
arma de calibre semelhante 
àquela utilizada no latrocínio 
também foi apreendida e en-
caminhada para o Instituto de 
Polícia Científica (IPC)”, expli-
cou a autoridade policial. 

Durante depoimento na 
delegacia, Tássio chegou a 
confessar a autoria de outro 
assassinato, que teve como 
vítima do albergado Gival-
do Cabral, conhecido como 
‘Sandro’, ocorrido no dia 29 
de fevereiro deste ano, em 
Esperança. “Acreditamos que 
a motivação desse homicídio 
foi a disputa pelo tráfico e por 
esse crime o preso já havia 
sido indiciado, inclusive. Ain-
da investigamos a participa-
ção dele em outro crime con-

tra a vida, além do latrocínio, 
e também por vários roubos e 
receptação de produtos rou-
bados que eram negociados 
por ele na compra e venda de 
drogas, pois era um distribui-
dor”, afirmou Henry Fábio.

197 
A Polícia Civil continua 

recebendo o apoio da socie-
dade para o enfrentamento 
à violência e aguarda outras 
informações pelo Disque 
Denúncia – 197, o que pode 
auxiliar as investigações. A 
ligação é gratuita e o sigilo é 
garantido.

PC detém homem suspeito de 
assaltos, tráfico e homicídios

Em EspERAnçA Acusado de 
roubo com arma 
de fogo é preso 
em Pedra Lavrada

Policiais do 9º Batalhão 
de Polícia Militar prenderam, 
na última segunda feira (14), 
um suspeito de assalto na ci-
dade de Pedra Lavrada. Com 
ele foi encontrado um colete 
balístico e uma arma de fogo 
com 24 munições.

Na madrugada da segun-
da-feira, a equipe policial de 
Pedra Lavrada, coordenada 
pelo soldado Danilo, rece-
beu informações do Núcleo 
de Inteligência de que dois 
homens estavam com uma 
moto roubada praticando as-
saltos na cidade. Assim que 
os suspeitos viram a viatu-
ra em rondas, começaram a 
efetuar disparos de arma de 
fogo contra os policiais, que 
revidaram e deram início à 
perseguição.

Os dois suspeitos conse-
guiram fugir pela vegetação 
local, abandonando a moto, 
apesar de um deles ter sido 
atingido na perna. A moto foi 
posteriormente confirmada 
como sendo roubada.

Na tarde da segunda-
-feira, a equipe policial coor-
denada pelo soldado Josuel, 
ainda em diligências à pro-
cura dos suspeitos, recebeu 
informações da população 
de que o suspeito que fora 
baleado estava nas proximi-
dades do sítio Cachoeira do 
Saco, em Pedra Lavrada. 

Um cerco com várias 
viaturas foi montado, e com 
o apoio do agente Anderson, 
da Polícia Civil, conseguiram 
capturar Antônio Gomes da 
Silva, portando um revólver 
calibre 38 com 24 munições 
e um colete balístico. Ele es-
tava com um ferimento de 
arma de fogo na perna e foi 
conduzido ao hospital para 
atendimento médico.

poucas chuvas, elas estão re-
tornando a ocorrer no Estado 
em áreas isoladas do Sertão e 
do Cariri e também começan-
do a favorecer alguns municí-
pios do Litoral, do Brejo e do 
Agreste, de uma forma mais 
fraca por enquanto”, explicou 
Carmem Lúcia, meteorologis-
ta da Aesa-PB.

No setor Leste do Estado, 
que compreende as regiões do 
Litoral, Brejo e Agreste, as chu-
vas devem se intensificar nos 
próximos dias, especialmente 
em abril, quando se tem início 
o período chuvoso na região. 
“A tendência é a incidência de 
chuvas nos próximos dias com 
valores pluviométricos con-
tundentes. Mas tudo dentro do 
que é esperado para o perío-
do porque a partir do mês de 
abril nós entramos numa épo-
ca mais úmida do Litoral, no 
Agreste e no Brejo. Estamos no 
que chamamos de pré-estação 
qaundo começa a ocorrer as 
chuvas para, a partir do mês 
que vem, tomar mais frequên-
cia”, explanou. O maior volu-
me pluviométrico registrado 
da segunda para a terça-feira 
(15) aconteceu no município 
de São José da Lagoa Tapada, 
localizado no Sertão paraiba-
no, com 56,1 milímetros. De 
acordo com Carmem, um nível 
de precipitação considerado 

normal nessa época do ano na 
região. “Nessa região as chuvas 
ocorrem de forma localizada, 
não abrangendo muitos muni-
cípios, mas uma chuva mode-
rada. Não é uma chuva intensa, 
mas é significativa”, disse. 

Trovoadas
De acordo com Carmem 

Lúcia, os tipos de nuvens obser-
vadas no Litoral não são de tro-
voadas. Mas quando a época de 
chuvas chegar, é possível que haja 
chuvas com trovoadas na região 
Leste da Paraíba. “Por enquan-
to, em curto prazo, este tipo de 
nuvem não tem trovoadas. Mas 
nada impede nos próximos dias, 
em um local ou outro, chuvas 

com trovoadas. E nessas regiões 
do Sertão, Alto Sertão e Cariri, é 
normal este tipo de nuvem [com 
trovoadas]. Então geralmente 
quando ocorrem chuvas no Ser-
tão, vem alguma trovoada junto 
sempre”, afirmou.

Defesa Civil 
Até as 17h de ontem, a 

Defesa Civil da capital não re-
gistrou nenhuma ocorrência ou 
alagamento que tenha perdura-
do mais do que o tempo padrão 
para que a água escoe, que é 40 
minutos. Após esse período, a 
Defesa Civil aciona a Secretaria 
de Infraestrutura de João Pes-
soa (Seinfra) para que seja ana-
lisado o motivo do alagamento.

Na próxima terça-feira 
(22), a Prefeitura Municipal 
de Cabedelo (PMC) vai rea-
lizar a distribuição de peixes 
à população carente do mu-
nicípio, dentro do programa 
“Peixe na sua mesa”, realiza-
do em comemoração à Sema-
na Santa.  Ao todo, serão en-
tregues mais de 13 toneladas 
de pescado do tipo corvina, 
beneficiando cerca de 6.500 
famílias em todas as comuni-
dades cabedelenses. A ação 

acontece a partir das 9h.
Ao todo, a PMC investiu 

R$ 170 mil na aquisição dos 
pescados, e cada família pre-
viamente cadastrada terá di-
reito a 2kg de peixe. 

“Trata-se de um progra-
ma prioritário dessa nossa 
gestão, que envolve, princi-
palmente, as comunidades 
mais carentes do município”, 
destacou o secretário de 
Ação e Inclusão Social,  Euzo 
da Cunha Chaves. 

PMC distribuirá mais de 13 toneladas
pEIxE pARA A sEmAnA sAntA

Bar do Baiano - Ponta de Matos 
Cooperativa dos Trabalhado-
res –  Escola Antônio Viana
Colônia dos Pescadores - Rua 
Cel Aureliano - Ponta de 
Matos
Jardim Brasília –  Escola 
Marizel Lira
Associação dos Pescadores 
de Manguinhos – próximo à 

creche Santa Catarina
Jardim Manguinhos 
Monte Castelo
Santa Catarina
Jardim Camboinha
Camalaú – Ginásio de 
Esportes
Comunidade Assentamento 
(lixão)
Jardim Jericó

Recanto do Poço
Praia do Poço – Rua Iolanda 
Souza da Costa – Q1BL15
Jacaré – Rua José Arakém 
Rodrigues, 08 - Soaje
Oceania
Vila Feliz
Portal do Poço
Renascer Rabo da Gata – 
Mercadinho de Rey

Salinas de Ribamar
Jardim Alfa
Jardim América
Renascer II – Quadra atrás da 
Escola Elizabeth
Renascer III - Peti
Renascer Haiti
Pessoas com Deficiência e 
Inclusão – R. Mons, José da 
Silva Coutinho, Camalaú.

Comunidades beneficiadas
Ao todo, serão 24 locais de distribuição:

Foram recebidas 
denúncias 
pelo serviço 
197 sobre a 
participação 
de Tássio
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Lançamento de selo e carimbo marca 
início do Jubileu de Ouro da UEPB

Começaram oficial-
mente as comemorações do 
Ano do Jubileu de Ouro da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) que ontem, 
15 de março,  completou 
50 anos de fundação. Para 
marcar a data e eternizar 
as principais conquistas 
da instituição nessas cin-
co décadas, foram criados 
pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ETC), 
um selo e um carimbo per-
sonalizados alusivos ao 
Jubileu de Ouro da Univer-
sidade. O lançamento das 
duas “estampas” aconteceu 
em prestigiada assembleia 
solene realizada no Auditó-
rio da Biblioteca Central, no 
Campus de Bodocongó.

Presidida pelo reitor 
Rangel Júnior, a solenidade 
contou com a presença do 
diretor regional dos Cor-
reios e Telégrafos na Paraí-
ba, José Pereira da Costa Fi-
lho; pró-reitores; diretores 
de centros; estudantes; téc-
nicos administrativos; polí-
ticos; entre outros. O even-
to começou com a exibição 
do vídeo “UEPB em minu-
tos”, produzido pela equipe 
da Coordenadoria de Co-
municação da instituição. 
Os números apresentados 

Evento aconteceu ontem 
na Biblioteca Central da 
instituição de ensino em CG

Durante a solenidade, o Diretor 
Regional dos Correios e Telégrafos 
na Paraíba, José Pereira da Costa 
Filho, também fez questão de para-
benizar a UEPB pelos inúmeros ser-
viços em favor da Paraíba. Ele disse 
que os Correios resolveram criar um 
selo comemorativo como forma de 
reconhecer e enaltecer a Institui-
ção que ao longo de meio século 
tem contribuído para o desenvol-
vimento do Estado. “Essa Universi-
dade tem prestado grande serviço 
ao povo da Paraíba e está de para-
béns. Esse selo é o reconhecimento 
dos Correios à UEPB. Esse é um selo 
que tem grande significado para a 
história da Universidade e vai circu-
lar em todo o Brasil”, frisou.

Um dos professores mais an-
tigos da Instituição em atividade, 
Rômulo Azevedo considerou em-
blemático este 15 de março de 
2016. Ele disse que considera a 

UEPB um fenômeno, desde a sua 
criação até os dias de hoje. Voltan-
do no tempo e na história, ele lem-
brou que a Universidade foi criada 
no interior da Paraíba e avançou, 
tornando-se patrimônio do Esta-
do. Rômulo citou alguns dos mo-
mentos inesquecíveis da Universi-
dade, a exemplo Estadualização 
em 1987, o Reconhecimento pelo 
Ministério da Educação (MEC) em 
1996, e a conquista da Autonomia 
Financeira em 2004. 

A Universidade Estadual da 
Paraíba nasceu como Universidade 
Regional do Nordeste (URNe), cria-
da por uma lei municipal em mar-
ço de 1966, mas somente sete anos 
depois, em 1973, é que a URNe 
obteve autorização do Conselho 
Estadual de Educação, por meio da 
Resolução nº17/73, para seu funcio-
namento. Hoje, meio século após o 
seu nascedouro, ela está presente, 

além de Campina Grande, em La-
goa Seca, João Pessoa, Guarabira, 
Monteiro, Patos, Catolé do Rocha 
e Araruna.

Ao final da cerimônia de lança-
mento do Selo Comemorativo, hou-
ve a apresentação do novo layout 
do portal da Universidade, desen-
volvido pela equipe de webdesig-
ners da Coordenadoria de Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação 
(CTIC) e gerenciado pela Coordena-
doria de Comunicação (CODECOM). 
A nova página torna o acesso dos 
usuários mais fácil e direciona con-
teúdos para públicos específicos, 
como alunos, professores e técnicos 
administrativos. Além disso, tem 
especial atenção para a acessibili-
dade, com seu conteúdo disponível 
para portadores de deficiências vi-
sual e auditiva. A apresentação do 
novo portal foi feita pelo webdesig-
ner Martinho Vieira.

Serviços prestados ao longo de meio século

traduziram a grandiosida-
de da Universidade, nascida 
em Campina Grande sob sig-
no do desenvolvimento, mas 
que logo se espalhou por 
toda a Paraíba, tornando-se 
patrimônio do Estado.

Solenemente, o diretor 
dos Correios, José Pereira da 
Costa, fez a entrega do Selo 
Comemorativo dos 50 anos 
ao reitor Rangel Júnior que, 
logo após, fez a primeira 

obliteração do selo, seguido 
das obliterações feitas pelo 
acadêmico Johnny William 
Pereira, representante do 
Diretório Central dos Es-
tudantes (DCE); o técnico 
Alberto Lima de Oiveira, re-
presentante do SINTESPUE-
PB; a professora Cheyanne 
Ribeiro, do Campus de Ca-
tolé do Rocha; e o professor 
Orlando Ângelo, conselhei-
ro mais antigo da UEPB. 

A marca criada e lança-
da pelos Correios vai circu-
lar em todo o Brasil por um 
período de 30 dias. O selo 
exalta o contexto histórico 
educacional da UEPB e a sua 
pluralidade exercida no de-
senvolvimento da Paraíba. 

Reitor do ano do Jubi-
leu, Rangel Júnior disse que 
não poderia deixar de cele-
brar a data e ressaltou que a 
UEPB tem atravessado meio 

século de existência como 
uma instituição importante 
e indispensável para o povo 
da Paraíba. Ele enfatizou 
que a história do desen-
volvimento da Paraíba, da 
educação, e mais recente do 
desenvolvimento da pesqui-
sa e da ciência, passam pela 
UEPB. “Isso é um patrimô-
nio de todo o povo e o nosso 
grande desafio é permitir 
que esse patrimônio conti-

nue sendo preservado, se 
fortalecendo e se inserido 
cada vez mais na vida do 
povo”, afirmou.

Ainda falando sobre de-
safios e olhando para o futu-
ro, o reitor disse que a mis-
são da UEPB nos próximos 
anos é continuar se fortale-
cendo e buscando soluções 
para os problemas mais 
imediatos que o povo sofre, 
mantendo assim os ideias 
dos “piorneiros”. Para ele, 
a UEPB precisa estar cada 
vez mais presente na vida 
das pessoas e nos mais lon-
gínquos lugares do Estado, 
com formulação de políticas 
públicas de saúde, de educa-
ção, cultura e outras áreas.

Em relação as difi-
culdades enfrentadas, ele 
ressaltou que cada crise é 
circunstância de cada mo-
mento histórico e de cada 
conjuntura, sem haver 
como fugir delas. Rangel 
ressaltou que compete ao 
gestor criar no presente 
mecanismos que protejam 
e fortaleçam a Universida-
de, ajudando-a a superar 
as crises o mais rápido 
possível. Ele também fez 
questão de prestar home-
nagem a ilustres pessoas 
que contribuíram para a 
UEPB, a exemplo dos pro-
fessores Edvaldo do Ó, Itan 
Pereira, Antônio Vital do 
Rêgo, Guilherme Cruz, en-
tre outros.

Divulgada 5ª 
chamada do 
Vestibular 
da UFCG

A Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) 
divulgou na última segunda-
-feira, dia 14, a 5ª chamada da 
lista de espera do Vestibular 
2016.1. Foram convocados 212 
candidatos que devem realizar 
o cadastramento nos dias 17 e 
18 de março na coordenação 
do curso para o qual foram 
aprovados.

 No ato do cadastramen-
to, serão exigidos os seguintes 
documentos: certificado de 
conclusão do Ensino Médio 
(2º grau) ou curso equivalente, 
ou diploma de graduação em 
curso superior, devidamente 
assinado pelo candidato e pela 
escola; identidade, CPF, Título 
de Eleitor para os brasileiros 
maiores de 18 anos, com com-
provante de presença na úl-
tima eleição (1º e ou 2º turno 
da eleição de 2012), prova de 
quitação com o serviço mili-
tar, para os brasileiros do sexo 
masculino e maiores de 18 
anos, Certidão de Nascimento 
ou de Casamento, e compro-
vante de residência. 

O cadastramento é obriga-
tório e o não comparecimento 
ao ato de cadastramento ou a 
não apresentação da documen-
tação exigida implica na perda 
do direito de vaga. O horário 
de atendimento será das 8h às 
11h30 e das 14h às 17h. A ma-
trícula em disciplinas acontece 
no dia 13 de junho e as aulas 
estão previstas para começa-
rem no dia 20 de junho.  Caso 
haja mais vagas remanescen-
tes estão previstas mais três 
chamadas nos dias 28 de mar-
ço, 4 de abril e 17 de junho.

O governador Ricardo Cou-
tinho entregou, na última se-
gunda-feira (14), a nova Escola 
Estadual de Ensino Fundamen-
tal Cônego Antônio Galdino na 
cidade de Puxinanã. A unidade 
de ensino tem capacidade para 
atender 720 estudantes, sendo 
240 por turno. O Governo Esta-
dual investiu cerca de R$ 4 mi-
lhões na obra.

Na ocasião, Ricardo visi-
tou as dependências da escola 
e assistiu a uma apresentação 
cultural feita pelos estudantes. 
“Agradeço a receptividade e o 
carinho do povo de Puxinanã. 
Estamos hoje movimentando a 
base da nossa população inves-
tindo na educação das crianças. 
É através da boa educação que 
formamos cidadãos honestos, 
por isso estamos fazendo tan-
to por esta área e iremos fazer 
muito mais. Aqui temos uma 
estrutura melhor que muitos 

colégios particulares, o que 
prova que o dinheiro do povo 
está sendo bem empregado”, 
disse o governador.

A Escola Cônego Antô-
nio Galdino possui seis salas 
de aula, auditório com 120 
lugares, ginásio padrão com 
606,76m², além de quatro labo-
ratórios (um de Física/Matemá-
tica, um de Biologia/Química e 
dois de Informática), banhei-
ros, refeitório para 72 pessoas, 
cozinha, biblioteca, videoteca e 
outras dependências.

“É uma satisfação muito 
grande inaugurar mais uma 
escola padrão na Paraíba. Esta-
mos fazendo mais sete escolas 
como esta e em breve serão en-
tregues. Podem ter certeza que 
vocês estão recebendo uma 
escola pública de qualidade e 
com uma excelente estrutura”, 
ressaltou o secretário de Educa-
ção, Aléssio Trindade.

O nome da escola foi uma 
homenagem ao Padre Antônio 
Galdino, pelo trabalho desen-
volvido na cidade, e o ginásio 
leva o nome de Rosa Freire de 
Andrade, primeira diretora e 
professora da instituição. “Fo-
ram os pais de Rosa que doa-
ram na época o local onde hoje 
está a escola, por isso essa jus-
ta homenagem. A escola está 
linda e a tendência é que o 
ensino e o aprendizado só me-
lhorem. Toda a população de 
Puxinanã tinha uma expecta-
tiva muito grande em relação 
a esta escola e o resultado foi 
maravilhoso”, disse a diretora, 
Solange dos Santos.

O vice-prefeito de Puxi-
nanã, Marcos Zuca, agradeceu 
ao Governo do Estado pela obra 
que vai valorizar o ensino na ci-
dade. “Agradeço em nome do 
povo por esta escola que trará 
inúmeros benefícios para nos-

sa população. Não só os alunos 
desfrutarão dessa obra, mais 
toda a comunidade. Este local 
vai formar homens e mulheres 
de bem e com um belo futuro 
pela frente”, comemorou.

O pároco da Igreja Católica 
de Puxinanã, padre Haroldo, fez 
questão de participar da inau-
guração da escola e fazer uma 
oração abençoando o local. “Te-
mos aqui uma escola de primei-
ro mundo e venho agradecer 
ao governador, pois sei do valor 
que a educação tem para toda a 
comunidade”, falou.

“Estou encantada com esta 
escola, que coisa linda! Meu fi-
lho vai estudar aqui com mui-
to gosto. Tenho certeza que o 
ensino será tão bom quanto a 
estrutura feita pelo Governo. 
Agradeço demais por poder 
dar uma educação de qualida-
de para minha criança”, disse a 
dona de casa Maria de Fátima.    

Ricardo entrega nova escola em Puxinanã
cônego antônio galdino

FotoS: SECOM-PB

A nova unidade de ensino tem capacidade para atender 720 estudantes. O governador Ricardo Coutinho destacou o investimento que tem feito na educação
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Segurados vão requerer auxílio-doença 
sem precisar passar por peritos do INSS
Convênios serão celebrados 
com órgãos e entidades 
públicas do SUS para perícia

Murilo Rodrigues Alves
Da Agência Estado

Os segurados do Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) poderão re-
querer auxílio-doença com 
exames feitos por médicos 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), sem a necessidade 
de passar pela análise dos 
peritos do instituto. A pre-
sidente Dilma Rousseff pu-
blicou ontem, decreto que 
permite ao INSS celebrar 
convênios com órgãos e 
entidades públicas do SUS 
para a realização de perí-
cia médica, o que na prática 
acaba com a exclusividade 
da avaliação dos profissio-
nais do instituto.

No caso da prorroga-
ção, bastará o reconheci-
mento pelo INSS de ates-
tados médicos trazidos 
pelos segurados, inclusive 
de hospitais privados. Essa 
medida, segundo o Ministé-
rio do Trabalho e Previdên-
cia, valerá para os casos de 
pedidos de prorrogação do 
benefício para empregados 
e aqueles que estiverem in-
ternados em unidades de 
saúde, impossibilitados de 
se deslocar para um posto 
do INSS.

Um ato conjunto dos 
Ministérios do Trabalho 
e Previdência Social e da 
Saúde vai regulamentar a 
cooperação entre o insti-
tuto e os órgãos do SUS e 
estabelecer quais as cida-

des que serão atendidas, os 
médicos que serão desig-
nados e os tipos de benefí-
cios abrangidos.

O secretário nacional 
de Previdência, Carlos Ga-
bas, citou como exemplo os 
centros de referência em 
saúde do trabalhador. Se-
gundo o secretário, o fim da 
exclusividade da exigência 
de perícias feitas por pro-
fissionais do INSS para a 
concessão do benefício aca-
bará com “contrassensos”, 
como exigir que peritos se 
desloquem para hospitais 
para atestar a incapacida-
de de segurados que estão 
internados. A medida per-
mitirá, de acordo com ele, 
reduzir o tempo médio de 
espera para o agendamen-
to, que saltou de 20 dias 
para 89 dias com a greve 
dos peritos, terminada em 
janeiro, para o intervalo de 
10 a 15 dias.

A Associação Nacional 
dos Médicos Peritos da Pre-
vidência Social (ANMP) vai 
recorrer ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) contra a 
constitucionalidade da me-
dida, que classificou como 
“falsa flexibilização”. “Vai 
arrebentar com a Previdên-
cia Social neste momento 
em que são necessárias me-
didas para conter os gastos. 
O céu é o limite para a con-
cessão dos benefícios com 
essa facilitação”, disse Luiz 
Argôlo, diretor da ANMP.

Ele criticou a prorroga-
ção dos benefícios por meio 
de atestados médicos e a 
transformação dos médi-
cos assistentes em peritos 
do próprio paciente, o que 

A Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), 
realizou ontem, no Hos-
pital Universitário Lau-
ro Wanderley, em João 
Pessoa, atividades em 
alusão ao Dia Estadual 
de Combate ao Tabagis-
mo, comemorado em 
15 de março. 

Foram ofertados 

testes de espirometria 
(mede a função pulmo-
nar); Fagerstrom (avalia 
o grau de dependência 
à nicotina) e monoxi-
metria (avalia a concen-
tração de monóxido de 
carbono no ar expira-
do); orientações sobre ma-
lefícios do tabaco e distri-
buído material educativo.

Dia estadual contou 
com ações de saúde

CoMbAte Ao FuMo

A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) 
inaugura, neste sábado (19), 
a Escola Livre de Circo Djalma 
Buranhêm. A solenidade co-
meça às 20h e tem entrada gra-
tuita, contando com a presença 
do homenageado, equipe de 
professores e alunos. A anima-
ção da festa fica por conta de 
uma bandinha circense e per-
formances artísticas.

Instalada ao lado do Tea-
tro de Arena, a Escola livre de 
Circo tem o objetivo de capa-
citar pessoas com excelência 
artística para o exercício das 

atividades de concepção, pro-
dução e execução de espetá-
culos e números das artes do 
circo. Os cursos são oferecidos 
durante todo o ano, contem-
plando diversas faixas etárias. 
Entre as modalidades a serem 
oferecidas estão a manipula-
ção de objetos, acrobacias aé-
reas, acrobacias, equilíbrio e 
outros domínios circenses.

Coordenação de circo
No início de 2015 foi ins-

tituída oficialmente na Funesc 
a divisão do setor de artes cê-
nicas em coordenações de te-

atro, dança e circo. Desde abril 
do mesmo ano, a coordenação 
de Circo está sob responsabi-
lidade do artista e produtor 
cultural Diocélio Barbosa. A 
partir daí foram desenvolvidas 
várias atividades de fomento 
ao circo no Estado, a exemplo 
dos cursos para iniciantes e 
iniciados nas artes circenses, 
oficinas para crianças e edições 
de férias, além do novo projeto 
Circo em Família, que permite 
aos pais participarem das aulas 
junto aos filhos.

O curso extensivo de cir-
co foi reformulado, ampliando 

a duração de três meses para 
nove meses. Agora o aluno terá 
a oportunidade de um maior 
aprofundamento no aprendi-
zado das técnicas circenses. O 
curso terá início este mês e sua 
finalização em dezembro.

A Paraíba atualmente não 
possui uma escola de circo que 
seja voltada exclusivamente 
para a formação e profissiona-
lização em arte circense, que 
capacite jovens e adultos para 
o cenário artístico, voltada à 
reflexão, à experimentação, à 
descoberta e à preservação das 
tradições circenses.

O Mangai é o mais novo 
cliente da Companhia Parai-
bana de Gás (PBGás). O res-
taurante, referência da boa 
cozinha regional e reconhe-
cido pela qualidade dos seus 
produtos e serviços, passou a 
utilizar gás natural no último 
dia 20 de fevereiro e já vem 
desfrutando das vantagens 
operacionais do energético.  

Com a inclusão do 
Mangai em sua carteira de 
clientes, a PBGás já abaste-
ce 183 empreendimentos 

comercias de João Pessoa e 
Campina Grande, nos mais 
variados segmentos da 
prestação de serviços. De 
acordo com o presidente 
da PBGás, George Morais, 
a meta em 2016 é continu-
ar expandindo os merca-
dos residencial e comercial, 
possibilitando que outros 
empreendimentos também 
se beneficiem da interliga-
ção à rede de gás natural.

“Ter como cliente um 
restaurante do conceito e da 

representatividade do Man-
gai, seja pela categoria do 
seu processo produtivo ou 
por manter viva a tradição da 
cultura e da culinária nordes-
tina, é ao mesmo tempo uma 
grande responsabilidade e 
um imenso orgulho para uma 
companhia essencialmente 
paraibana e que se destina a 
fomentar o desenvolvimento 
local”, avaliou George Morais.     

Uma das proprietárias 
do restaurante Mangai, a 
empresária Luciana Maia, 

observou nos últimos cinco 
anos em João Pessoa uma 
maior procura e interesse 
dos empreendimentos co-
merciais pelo gás natural. 
“Com o fornecimento contí-
nuo do gás natural canaliza-
do, dispensa-se o incômodo 
abastecimento semanal por 
caminhões e ainda ganho 
mais espaço com a retirada 
dos botijões de GLP, trazendo 
mais comodidade e seguran-
ça na nossa rotina de traba-
lho”, explicou a empresária.

Funesc inaugura a Escola Livre 
de Circo Djalma Buranhêm 

PBGás interliga o Restaurante Mangai

sábAdo

Rede de gás nAtuRAl

prejudica, na visão dele, 
os julgamentos. A associa-
ção defende que o atestado 
médico informa a presença 
da doença, mas não tem o 
poder legal nem formal de 
reconhecer a incapacidade 
para o trabalho, sem a chan-
cela de um perito médico. 
Para Argôlo, é dramático 
quebrar o sigilo médico ao 
fazer com que os segurados 
exponham as doenças aos 
servidores do INSS respon-
sáveis por receber os ates-
tados. Também disse que a 
medida vai implodir a rede 
de atendimento do SUS em 
plena época de desempre-
go.

Para acalmar a cate-
goria, o ministro do Tra-
balho e Previdência, Mi-
guel Rossetto, afirmou 
que o governo abrirá con-
curso público para o INSS 
neste ano. Segundo o mi-
nistro, serão 7.351 vagas, 
sendo 1.530 para peritos 
médicos.

Outra mudança in-
troduzida no decreto foi 
permitir que o empregado 
retorne ao trabalho no dia 
seguinte à data indicada 
para a sua recuperação, in-
dependentemente de reali-
zação da perícia médica. O 
INSS avaliará os requisitos 
para a concessão do bene-
fício e caso sejam preen-
chidos o segurado receberá 
os valores retroativos. Se o 
médico do segurado fixar 
data para o retorno às ati-
vidades antes da estipulada 
pelo INSS, o segurado pode 
solicitar a suspensão do be-
nefício, sem a necessidade 
de nova perícia.

A secretária de Estado da Saúde, 
Roberta Abath; o secretário de Estado 
da Infraestrutura, João Azevedo e o 
presidente da Codata, Kroll Jânio, re-
ceberam, na tarde de ontem, no DER, 
representantes do consulado geral dos 
Estados Unidos para tratar de possível 
parceria com a Agência Americana de 
Comércio e Desenvolvimento (USTDA), 
para financiar projetos em diversas áre-
as. O objetivo da Agência é promover o 
desenvolvimento econômico dos países 
em crescimento. 

Na Paraíba, os investimentos do 
governo americano devem ocorrer no 
Porto de Cabedelo, voltados para a 
tecnologia; na Codata, com a expan-
são de fibra ótica para o interior do 
Estado; e na saúde, para transporte 
aéreo de pacientes e linhas de pesqui-

sa relacionadas à microcefalia.
“Diante da crise, onde a saúde está 

contando quase somente com recursos 
próprios, uma ajuda dessa natureza vem 
contribuir e muito no trabalho que o go-
verno vem desenvolvendo em relação à 
microcefalia e em outras áreas”, disse a 
secretária da Saúde, Roberta Abath.

“Para o governo é de extrema im-
portância que aconteça essa parceria, 
até porque a USTDA tem um know 
how singular nesta área de pesquisa 
que vai ajudar ao governo a continu-
ar com o trabalho que já vem reali-
zando”, disse Kroll. Os programas da 
USTDA são projetados para ajudar os 
países a estabelecer um ambiente co-
mercial favorável e uma infraestrutura 
moderna que promove o desenvolvi-
mento econômico sustentável.

Paraíba discute parcerias em 
diversas áreas com consulado 

dos estAdos unidos

Os representantes do consulado geral dos EUA e do Estado se reuniram na sede do DER

da Agência brasil

A presidente Dilma 
Rousseff se reuniu ontem à 
noite com o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e 
os ministros da Casa Civil, 
Jaques Wagner, e da Secre-
taria de Governo, Ricardo 
Berzoini. O encontro, que 
aconteceu no Palácio da Al-
vorada, residência oficial da 
Presidência, não constava 
da agenda oficial de Dilma, e 
o assunto não foi divulgado.

Dilma e Lula se reuniram 
na semana passada em duas 
ocasiões, após a condução co-
ercitiva do ex-presidente pela 

Polícia Federal no âmbito da 
Operação Lava Jato.

Ontem, a presidente já 
havia se reunido com Jaques 
Wagner e com o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadan-
te. Depois de recebido por 
Dilma, Mercadante conce-
deu entrevista à imprensa na 
qual negou que tenha tenta-
do impedir o senador Delcí-
dio do Amaral (MS) de fazer 
delação premiada.

A reunião entre Dilma, 
Lula e os ministros Jaques 
Wagner e Ricardo Berzoini 
começou por volta das 19h. 
Até o fechamento desta edi-
ção a reunião continuava.

Dilma e Lula se reúnem 
no Palácio da Alvorada

FoRA dA AgendA oFiCiAl

Foto: Secom-PB
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STF homologa delação de Delcídio 

O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Teori Zavascki, relator do 
processo da Operação Lava 
Jato, homologou o acordo 
de delação premiada do 
senador Delcídio do Ama-
ral (PT-MS) firmado com 
a Procuradoria-Geral da 
República (PGR) para cola-
borar com as investigações 
da operação. Segundo a As-
sessoria de Comunicação do 
STF, o ministro determinou 
ainda a retirada do sigilo do 
processo, mas ainda não se 
sabe a extensão da queda 
do sigilo. 

A decisão sobre a de-
lação premiada foi assina-
da pelo ministro Teori na 
segunda-feira (14), mas a 
informação sobre a homolo-
gação foi divulgada somen-
te ontem pelo STF. 

Em sua decisão, o mi-
nistro diz que, “dos docu-
mentos juntados com o 
pedido (da PGR) é possível 
constatar que, efetivamen-
te, há elementos indicati-
vos, a partir dos termos do 
depoimento, de possível 
envolvimento de várias au-
toridades detentoras de 
prerrogativa de foro peran-
te Tribunais Superiores, a 
exemplo de parlamentares 
federais, o que atrai a com-
petência do Supremo tribu-
nal Federal”.

Teori diz, na decisão, 
que, nas declarações pres-
tadas à Justiça, Delcídio ci-
tou a família do pecuarista 
José Carlos Bumlai e o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. Segundo o ministro 
do STF, a PGR alega, em seu 
pedido para a homologação, 

Ministro Teori Zavascki
autorizou a retirada do 
sigilo do processo

oPErAção lAvA jAto

Michèlle Canes
Da Agência Brasil 

que o acordo está direta-
mente relacionado com os 
fatos que são apurados no 
inquérito no qual foi ofere-
cida denúncia contra o se-
nador e completa que, nas 
declarações de Delcídio, 
outras informações foram 
prestadas. 

“Contudo, nas declara-
ções prestadas no bojo do 
presente acordo, o colabo-
rador esclarece que outras 
pessoas estão envolvidas 
na trama, tais como a famí-
lia Bumlai e o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva”, 
diz Teori na decisão.

O ministro também 
diz que a PGR afirma que o 
acordo “foi firmado com a 
finalidade de obtenção de 

elementos de provas para 
o desvelamento dos agen-
tes e partícipes responsá-
veis, estrutura hierárquica, 
divisão de tarefas e crimes 
praticados pelas organiza-
ções criminosas no âmbito 
do Palácio do Planalto, do 
Senado Federal, da Câmara 
dos Deputados, do Ministé-
rio de Minas e Energia e da 
Companhia Petróleo Brasi-
leiro S/A entres outras”. 

A PGR diz ainda que o 
acordo prevê que o senador 
devolva 1,5 milhão de reais.  
“O acordo de colaboração 
celebrado também teve por 
fim a recuperação do pro-
veito das infrações penais 
praticadas pelo colaborador, 
no valor de R$ 1.500.000,00 

(um milhão e meio de re-
ais)”, diz a Procuradoria.

Prisão
O senador Delcídio do 

Amaral foi preso no dia 25 
de novembro do ano pas-
sado depois que Bernardo 
Cerveró, filho de Nestor 
Cerveró, entregou ao Mi-
nistério Público o áudio de 
uma reunião na qual Delcí-
dio propunha o pagamento 
de R$ 50 mil por mês à famí-
lia e um plano de fuga para o 
ex-diretor deixar o País, que 
estava preso em Curitiba. O 
senador garantia ainda que 
poderia interferir junto a al-
guns ministros do Supremo 
para conseguir um habeas 
corpus para Nestor Cerveró.

O parlamentar foi sol-
to no dia 18 de fevereiro 
deste ano sob condição de 
se manter em recolhimen-
to domiciliar, podendo dei-
xar a sua residência apenas 
para ir ao Senado trabalhar 
e retornando no período 
noturno. Desde então, ele 
está de licença médica, de-
vendo retornar ao trabalho 
no próximo dia 23.

A delação premiada é 
um intrumento pelo qual o 
acusado fornece informa-
ções úteis para esclarecer 
os crimes investigados, po-
dendo inclusive apontar 
responsáveis. Em troca, ele 
pode obter benefícios, tais 
como a redução de pena se 
condenado.

O senador Delcídio do Amaral 
(PT-MS) entregou ao Ministério Pú-
blico Federal (MPF) gravação feita 
por seu assessor Eduardo Marzagão 
de dois encontros realizados, em 
dezembro do ano passado, com o 
ministro da Educação, Aloizio Mer-
cadante, e um com uma assessora 
do ministro. As informações cons-
tam do Termo de Colaboração Pre-
miada no 5 firmado entre o senador 
e o MPF.

Segundo o documento, Merca-
dante disse a Marzagão para Delcí-
dio ter “calma e avaliar muito bem a 
conduta a tomar, diante da comple-
xidade do momento político” e que 
a “mensagem de Aloizio Mercadan-
te, a bem da verdade, era no sentido 
do depoente (Delcídio) não procurar 
o Ministério Público Federal”.

De acordo com o documento, 
após ser informado por Eduardo 
Marzagão que a famíla de Delcídio 
passava por problemas financeiros 
(despesas com advogados), Merca-
dante teria oferecido ajuda finan-
ceira à família de Delcídio para ar-
car com custos de advogados “por 
meio de empresa ligada ao PT”. 
“Naquele momento, Mercadante 
disse que a questão financeira e, 
especificamente, o pagamento de 

advogados poderia ser solucionado 
provavelmente por meio de empre-
sa ligada ao PT.”

Durante a reunião com a asses-
sora do ministro, Marzagão teria 
sido informado que Mercadante 
teria dito também que intercederia 
junto aos presidentes do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro Ri-
cardo Lewandowski, e do Senado, 
Renan Calheiros, no sentido de fa-
vorecer a soltura de Delcídio.

Em nota, a assessoria de Comu-
nicação do STF informou que o pre-
sidente da Corte “jamais manteve 
qualquer tipo de conversa nos ter-
mos citados no depoimento”. O tex-
to acrescentou que o ministro Ricar-
do Lewandowski não tem “poder 
decisório sobre os feitos citados” e 
que esta tarefa cabe ao relator do 
processo e também aos ministros in-
tegrantes da Segunda Turma do tri-
bunal. A nota diz ainda que, “como 
chefe do Poder Judiciário, o presi-
dente do STF zela pela independên-
cia e pela imparcialidade do exercí-
cio da magistratura”.

Ainda segundo o documento 
de delação, Delcídio disse que Mer-
cadante teria agido como emissário 
da presidente da República, Dilma 
Rousseff, e, “portanto, do governo”.

Senador denuncia Mercadante 
O ministro da Educa-

ção, Aloizio Mercadante, 
disse em coletiva à impren-
sa que nunca tentou impe-
dir que o senador Delcídio 
do Amaral (PT-MS) assi-
nasse acordo de delação 
premiada. Segundo ele, a 
conversa com o assessor 
do senador, José Eduardo 
Marzagão, partiu dele e 
não foi um pedido da presi-
dente Dilma Rousseff.

Segundo Mercadan-
te, trechos importantes da 
conversa dele com o as-
sessor de Delcídio foram 
omitidos na transcrição do 
áudio divulgado ontem na 
imprensa.

“Se vocês olharem o 
áudio do que foi transcrito, 
tem trechos fundamentais 
que não foram devidamen-
te relatados. Em um trecho 
eu digo ‘não estou nem aí 
se vai delatar ou não, não 
estou nem aí’ [...] ‘tem que 
construir uma saída viável, 
eu não vou entrar nisso, ele 
faz o que achar que deve’”, 
defendeu-se.

O ministro diz que 
procurou Marzagão para 
prestar solidariedade às 

Ministro rebate as acusações
filhas do senador. O mi-
nistro alegou que acredi-
tava que o Senado poderia 
rever a prisão de Delcídio 
por alguma “tese jurídica”. 
“A iniciativa do diálogo foi 
minha, eu me sensibilizei 
com a campanha que estão 
fazendo com as filhas dele. 
[…] Por ser senador, achava 
que haveria uma tese ju-

rídica em que o Senado se 
pronunciasse para ele ficar 
em prisão domiciliar.”

O ministro disse ainda 
que “não está nem aí” so-
bre a decisão de Delcídio 
de fazer a delação premia-
da. “Minha preocupação é 
zero. Não estou nem aí se 
vai delatar ou não. Não es-
tou nem aí”.

Mercadante reiterou: 
“Não trato de delação”. Se-
gundo ele, há uma tentativa 
do assessor de Delcídio do 
Amaral de “induzir esse as-
sunto”. 

“Ele [Marzagão] tenta 
ao longo da conversa me 
induzir a uma defesa ju-
rídica. E quando ele tenta 
me induzir eu digo que não 
vou me meter na defesa 
dele. ‘Não sou advogado, 
não sei do que se trata, não 
tenho que fazer’, eu disse”.

Mercadante disse ain-
da que vai manifestar à 
Procuradoria-Geral da Re-
pública e ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) a dis-
ponibilidade de esclarecer 
o fato. O ministro disse que 
tomará providências legais 
contra o assessor.

Mercadante 
afirma que  
trechos 
importantes 
da conversa 
dele com o 
assessor de 
Delcídio foram 
omitidos na 
transcrição do 
áudio divulgado 
ontem na 
imprensa

Foto:  Antônio Cruz/Agência Brasil

Na deleção firmada com o STF e PGR, o senador Delcídio Amaral acusou vários politicos e se comprometeu em devolver R$ 1,5 milhão

O senador Delcí-
dio do Amaral (MS) 
entregou ontem ao 
presidente do PT em 
Mato Grosso do Sul, 
Antônio Carlos Biffi, 
carta pedindo desfi-
liação do partido. Em 
um texto curto, o se-
nador informa a de-
cisão de deixar o PT e 
pede que Biffi tome 
as providências para 
o desligamento.

Delcídio respon-
de a representação 
no Conselho de Éti-
ca do Senado por ter 
sido flagrado tentan-
do subornar a famí-
lia do ex-diretor da 
Petrobras Nestor Cer-
veró, para que este 
não firmasse acordo 
de delação premiada 
com o Ministério Pú-
blico. O filho de Cer-
veró, Bernardo, en-
tregou a gravação da 
conversa em que o 
parlamentar oferecia 
R$ 50 mil por mês e 
um plano de fuga ao 
ex-diretor da estatal, 
o que levou Delcídio 
a ficar quase três me-
ses preso.

Em fevereiro, 
foi a vez de o pró-
prio senador firmar 
acordo de delação 
premiada, que só foi 
homologado nessa 
terça-feira pelo mi-
nistro Teori Zavaski, 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF), para 
sair da cadeia e pas-
sar a recolhimento 
domiciliar.

Parlamentar 

deixa o PT



NACIONAL

Aécio Neves rebate delação premiada 
e diz que Delcídio mentiu ao citá-lo

O presidente nacional 
do PSDB, senador Aécio Ne-
ves (MG), desmentiu ontem 
as acusações feitas a ele na 
delação premiada do sena-
dor Delcídio do Amaral (sem 
partido – MS), homologa-
da ontem pelo ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Teori Zavaski.

Segundo nota divulgada 
por Aécio Neves, as citações 
de Delcídio são “mentirosas, 
que não se sustentam na rea-
lidade e se referem apenas 
a ‘ouvir dizer’ de terceiros”. 
Uma das referências é a uma 
fundação da família de Aécio 
Neves, que seria sediada em 
Liechtenstein, e que poderia 
haver relação entre a funda-
ção e o escândalo de corrup-
ção conhecido como “Mensa-
lão Mineiro”.

Na nota, o presidente do 
PSDB admite que sua mãe 
cogitou criar uma funda-
ção onde abrigaria recursos 
provenientes da venda de 
imóveis no Brasil, que se-
riam aplicados no exterior. 
Segundo a nota, a mãe de 
Aécio Neves chegou a pagar 
a assessoria de um profis-
sional, Norbert Muller, para 
isso, mas desistiu do negócio 
posteriormente, em razão de 
doença de seu marido.

“O assunto em questão 

Homologação foi feita 
ontem pelo ministro 
do STF, Teori Zavaski

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de março de 2016

Geral

Escrevo neste momento em meio à zoeira causada 
por uma possibilidade cada vez mais possível: Lula 
no Ministério da presidente Dilma. “Vai ou não vai, vai 
ou não vai”... O estribilho soa nos vales e montanhas 
da pátria educadora. Mexe e remexe em rodas de 
conversas, está nos debates, ocupa programas de rádio, 
de televisão e as telinhas de blogues e portais por toda a 
rosa dos ventos, no rumo do Siroco e da Tramontana, do 
Levante ao Ponente.

Mesmo depois da explosiva revelação, devidamente 
negada, de que o ministro Mercadante teria prometido 
fazer lobby no Congresso para aliviar a barra do mais 
temerário dos delatores da República, o senador Delcídio 
Amaral Silvério dos Reis, mesmo com isso persistiu a 
questão “Lula no Ministério”. 

O que será que será que combinaram no breu 
das trocas, nos tríplex e nos porões das malocas de 
Brasília? Essa foi uma pergunta que rolou lindo antes e 
depois do almoço de ontem, nos lares, bares, botecos, 
mansardas e mansões.

O que eu sei e posso responder é o que ouvi do 
compositor paraibano Herbert Viana: “Luís Inácio falou, 
Luís Inácio avisou, são trezentos picaretas com anel de 
doutor. /Eles ficaram ofendidos com a afirmação/que reflete 
na verdade o sentimento da nação./É lobby, é conchavo, 
é propina e jeton,/variações do mesmo tema sem sair do 
tom./Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei/uma cidade 
que fabrica sua própria lei”.

Para muitos, a questão deixou de ser “se Lula voltar...” 
e agora é “quando Lula voltar”. Mas esse voltar pode ser 
já, nesta quarta-feira, talvez até já tenha sido, ou quando 
o tempo for bom, mas todas as especulações têm a ver 
principalmente com a volta do eterno torneiro-mecânico à 
disputa pela Presidência da República.

Foi Luís Inácio quem disse, Lula avisou sobre o próprio 
retorno ao palanque presidencial na condição de astro 
príncipe. O aviso em tom de advertência aconteceu durante 
o depoimento à Polícia Federal naquela manhã em que o 
Brasil tremeu e parou. 

Estremeceu e se espantou o mundo político, 
administrativo, eclesiástico, popular, militar, de classe 
média, proletário, dos excluídos e das elites com a ousadia 
(seria prepotência, um ato ilegal?) de um juiz caladão que 
arrancou gritos de espanto da garganta do país incrédulo 
ante a condução coercitiva para depor numa delegacia 
daquele que encarna, projeta e confirma o símbolo máximo 
de tudo o que importa no poder: história, vitórias e glórias. 
E riqueza. Lula: o homem de R$ 300 mil por duas horas de 
palestra.  Tem grana pra comprar sítio, vila e solar. 

Caso ele assuma, aí se pode dizer: prego batido, 
ponta virada; senhas codificadas e grampos magnetizados. 
Tá tranquilo, tá favorável.  Brasil selado para mais uma 
cavalgada do churrasco contra a coxinha. Aí então estará em 
ação total a Operação Jararaca.

O mapa mental da estratégia da operação indica vários 
eixos de ação, cada eixo com várias frentes, e cada frente 
com centenas de alas de combate. Lula pretende seguir neste 
primeiro momento a clássica formação das legiões romanas 
em trânsito, uma vanguarda peso-pesado para o ataque. 
Desta vanguarda, a cavalaria de choque terá quatro coortes 
de primeira linha e cada linha o seu general. Estes podem ser, 
num primeiro momento, Nelson Jobim, Henrique Meireles, 
Jacques Wagner e Gilberto Carvalho. 

Atuarão esses cavaleiros do após-calypso 
concentrados no Congresso, na Justiça e Ministério Público, 
no Partido dos Trabalhadores e na economia.

O que Lula pretende é a estabilização política para a 
governabilidade apressando o desfecho do caso Cunha na 
Câmara dos Deputados, fonte de trepidações que impedem 
a blindagem da presidente, o que acontecerá também com 
a argamassa do PMDB interessado em participar da nova 
cozinha que está sendo montada. 

A recomposição da base aliada no Congresso, com 
o auxílio luxuoso do presidente do Senado é um alvo 
prioritário. A tática, Lula já avisou, é a de sempre, não 
preciso explicitar, o Brasil conhece. E por isso confia e vota 
no Lula. E nos seus recomendados.  

Varrido este terreno, a próxima fase da Operação 
Jararaca, já batizada de Escamas e Espinhos, intentará a 
“despartidarização” da investigação do Ministério Público 
e Polícia Federal sobre supostos desvios de recursos da 
Petrobras para pagamento de propina. Ontem, o economista 
Luiz Gonzaga Beluzzo, falando ao Sistema Globo de Rádio, 
disse que, realmente, só Lula poderá conseguir o que 
parece, permitam-me o neologismo, inconseguível na atual 
conjuntura: restabelecer a confiança na economia brasileira 
através de um arranjo político. E colher os frutos doces da 
retomada da estabilização.

A tarefa pode parecer difícil. Mas para quem 
declarou que “não tem uma viva alma mais honesta do 
que eu”, o difícil obrigatoriamente terminará sendo fácil. 
Quem viver verá.

Operação Jararaca

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil
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Uma das acusações é de uma fundação da família de Aécio Neves, que seria sediada em Liechtenstein

foi devidamente analisado e 
arquivado, há mais de cinco 
anos, em 2010, após a Justi-
ça Federal e o MPF do Rio de 
Janeiro constatarem a inexis-
tência de qualquer irregu-
laridade. Não houve sequer 
abertura de ação penal”, diz a 
nota divulgada pela assesso-
ria do senador. O texto tam-
bém ressalta que toda a mo-
vimentação foi declarada no 
imposto de renda da mãe do 
senador Aécio Neves.

O senador também diz 
que Delcídio do Amaral “re-
pete o que vem sendo am-
plamente disseminado há 
anos pelo PT, que tenta criar 
falsas acusações envolvendo 
nomes da oposição” e que 
ele entra em contradição 
quando cita Aécio em rela-
ção ao caso que ficou conhe-
cido como Lista de Furnas.

“É curioso observar a 
contradição na fala do dela-
tor, já que ao mesmo tempo 
em que ele diz que a lista de 
Furnas é falsa, ele afirma que 
houve recursos destinados a 
políticos”, diz a nota.

Por fim, Aécio Neves ga-
rante que “jamais tratou com 
o delator Delcídio de nenhum 
assunto referente à CPMI dos 
Correios. Também jamais pe-
diu a ninguém que o fizesse”. 
E ainda que “nunca manteve 
qualquer relação com o Ban-
co Rural, teve conta-corrente 
na instituição ou solicitou 
empréstimos”.

O presidente do PSDB 
nega ainda que seu partido 
tenha atuado na CPI dos Cor-
reio para proteger qualquer 
pessoa e diz que isso pode 
ser comprovado ao observar 
que o relatório final da co-

missão pede o indiciamento 
de integrantes do partido.

“Por fim, e ainda sobre 
esse assunto, é fácil demons-
trar que Delcídio do Amaral 
não está falando a verdade. 
Ele diz que foi a Minas tra-
tar com o então governador 
Aécio de assunto referente à 
CPMI. É mentira. O relatório 
final da CPMI data de abril de 
2006 e a viagem de Delcídio 
a Minas ocorreu dois meses 
depois, no dia 7 de junho de 
2006. O que demonstra que 
ele não poderia ter tratado 
de assunto da CPMI já encer-
rada. Na verdade, o encontro 
ocorrido foi a pedido dele 
para tratar do apoio partidá-
rio a seu nome nas eleições 
estaduais, em 2006, quando 
ele pretendia ser candidato 
no Mato Grosso do Sul”, con-
clui a nota.

O presidente do Se-
nado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), divulgou 
ontem nota pública ne-
gando contato com o 
ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, 
para tratar da prisão 
do senador Delcídio do 
Amaral (ex-PT-MS, ago-
ra sem partido).

Em depoimento de 
delação premiada, ho-
mologado ontem pelo 
STF, Delcídio diz que 
Mercadante procurou 
o assessor dele Eduardo 
Marzagão para pedir 
que o senador não fir-
masse acordo de delação 
premiada.

Em troca, o ministro 
disse que procuraria o 
presidente do Senado e o 
presidente do STF, Ricar-
do Lewandowski, para 
tentar reverter a prisão 
de Delcídio e um even-
tual processo de cassação 
do mandato dele no Con-
selho de Ética do Senado.

“O presidente do Se-
nado, senador Renan Ca-
lheiros, não foi e nem po-
deria ser procurado pelo 
ministro da Educação 
para tratar de nenhum 
dos assuntos relaciona-
dos na referida repor-
tagem. Como se sabe, a 
alegada moção não exis-
tiu”, afirmou nota da as-
sessoria de Calheiros em 
referência a uma moção 
proposta por Mercadan-
te para que os senado-

res pedissem ao ministro 
Teori Zavaski que revisse 
a decisão de manter Del-
cídio preso.

De acordo com a as-
sessoria, a gravação feita 
por Marzagão também 
foi desqualificada por 
Calheiros. “O senador 
afirma ainda que são to-
talmente improcedentes 
as citações feitas pelo 
senhor José Eduardo 
Mazagão. As referências 
não condizem com o 
perfil do senador”, acres-
centa a nota.

Temer 
O senador Delcídio 

do Amaral (MS) disse em 
depoimento de delação 
premiada que o vice-pre-
sidente da  República, 
Michel Temer, chancelou 
a indicação de dois ex-
diretores da Petrobras 
que foram condenados 
na Lava Jato. Segundo o 
senador, Temer era “pa-
drinho” de João Augus-
to Henriques, ex-diretor 
da BR Distribuidora, 
subsidiária da estatal, e 
de Jorge Zelada, ex-di-
retor da Área Interna-
cional da Petrobras. Em 
nota, a vice-presidência 
da República rebateu as 
declarações de Delcídio. 
“Michel Temer nunca foi 
padrinho de João Augus-
to Henriques. A indicação 
do nome dele para ocupar 
cargo na Petrobras foi fei-
ta pela bancada do PMDB 
na Câmara dos Deputa-
dos, assim como a de Jorge 
Zelada, posteriormente”.

Renan desmente contato
Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

Ana Cristina Campos 
e Luciano Nascimento 
Da Agência Brasil

O líder do governo na Câ-
mara dos Deputados, José Gui-
marães (PT-CE), disse ontem 
que a delação premiada do se-
nador Delcídio do Amaral, ho-
mologada pelo ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
Teori Zavascki – relator do pro-
cesso da Operação Lava Jato – 
não atrapalha a determinação 
da base aliada de derrotar o 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff na Câmara.

“Já foi dita tanta coisa so-
bre delação, se vier mais [dela-
ção], não atrapalha em nada a 
nossa determinação de derro-
tar esse morto-vivo [o impea-
chment]. Não se faz impeach-
ment por desejo da oposição. 
Não se faz impeachment ao 
arrepio da Constituição. Isso é 
uma ameaça à legalidade de-
mocrática”, afirmou Guimarães, 
após a reunião dos líderes da 
base com o ministro da Secreta-
ria de Governo, Ricardo Berzoini.

O líder do governo disse 
que ainda vai ler a delação de 
Delcídio e não quis comentar 
o trecho do depoimento em 
que o senador afirma que o 
ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, ofereceu ajuda fi-
nanceira para evitar a delação.

O senador entregou ao 
Ministério Público Federal 
(MPF) gravação que teria sido 
feita por seu assessor Eduardo 
Marzagão de dois encontros 
realizados, em  dezembro do 
ano passado, um com Aloizio 
Mercadante e outro com a as-
sessora do ministro.

“Vamos ler a delação 
homologada pelo ministro 
Teori, vamos aguardar ma-
nifestação do governo. Nada 
chega à presidente. Ela não 
cometeu qualquer crime 
de responsabilidade, que 
é a base do impeachment”, 

acrescentou Guimarães.
José Guimarães destacou 

que a base está unida para se 
posicionar contrária ao im-
peachment. “Há compromisso 
da base com a legalidade de-
mocrática e tudo faremos para 
que o rito do impeachment 
seja estabelecido nos termos 
que o Supremo já definiu e va-
mos atuar o quanto antes para 
a gente debelar, porque isso 
dificulta a retomada do cresci-
mento econômico. Não foi por 
nós que o processo atrasou. 
Estamos prontos para dialo-
gar com toda a base, conversar 
com cada deputado, para virar 
essa página e sinalizarmos a 
retomada da economia.”

Oposição
Líderes de partidos da 

oposição defenderam a de-
missão de Mercadante, com 
base na delação premiada do 
senador Delcídio do Amaral e 
homologada pelo ministro do 
STF Teori Zavaski.

“Se isso se comprovar de 
fato, na delação premiada ho-
mologada pelo ministro, não 
tem outra saída que não a de-
missão imediata. Ele não pode 
continuar ministro, usando da 
sua autoridade para obstruir 
a Justiça, usando da sua auto-
ridade para proteger crimino-
sos”, disse o líder do PPS, Ru-
bens Bueno (PR).

Para o líder do PSDB, 
Antonio Imbassahy (BA), a si-
tuação é similar à da prisão de 
Delcídio, em novembro do ano 
passado. Na ocasião, o sena-
dor ofereceu dinheiro, rota de 
fuga e avião para que o ex-di-
retor da Petrobras Nestor Cer-
veró não fechasse acordo de 
delação premiada. A conversa 
foi gravada pelo filho de Cer-
veró, Bernardo, com um tele-
fone celular escondido no bol-
so durante uma reunião em 
um hotel em Brasília, quando 
Delcídio fez as ofertas.

Derrota do impeachment
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Mundo

EUA amenizam regras para uso 
do dólar e viagens a ilha de Cuba 
As medidas americanas 
retiram obstáculos para 
aproximar os dois países

Da Agência Estado

Havana (AE) - O governo 
dos Estados Unidos afrouxou 
regras para viagens a Cuba 
e também para o uso do dó-
lar pelo governo da ilha. As 
medidas retiram obstáculos 
para haver laços mais próxi-
mos entre os dois países, cin-
co dias antes de o presiden-
te norte-americano, Barack 
Obama, fazer uma viagem 
histórica a Havana.

O governo Obama anun-
ciou nessa terça-feira que 
os norte-americanos agora 
podem fazer viagens “indivi-
duais” à ilha, sem mais preci-
sar fazer parte de viagens em 
grupo, mais caras. 

Isso significa que os 
norte-americanos podem ir 
legalmente a Cuba, contanto 
que preencham um formu-
lário dizendo que a viagem 
tem propósitos educacio-
nais, e não apenas turismo. A 
medida deve ajudar a elevar 
a demanda por voos diretos 
que as companhias aéreas 
dos EUA esperam lançar nos 
próximos meses.

As novas medidas tam-
bém permitem que bancos dos 

EUA processem transações do 
governo cubano, que podem 
inclusive passar momentanea-
mente pelo sistema bancário 
norte-americano. 

A proibição dessas tran-
sações prejudicava a capaci-
dade de Cuba de comprar e 
vender produtos interna-
cionalmente e era uma das 
principais reclamações dos 
cubanos em relação ao em-
bargo dos Estados Unidos  
à ilha.

 
Retomada de voos
Em fevereiro, os Estados 

Unidos e Cuba assinaram um 
acordo para retomar os voos 
comerciais pela primeira vez 
em 50 anos, com o início da 
operação de dezenas de via-
gens diárias depois do se-
gundo semestre. 

As companhias aéreas 
dos Estados Unidos podem 
agora começar a licitação 
das rotas para 110 voos en-
tre os EUA e Cuba por dia, 
mais de cinco vezes o nú-
mero atual. Todos os voos 
operados entre os dois paí-
ses hoje são fretados.  

O acordo permite 20 
voos regulares por dia dos 
Estados Unidos para Hava-
na, além dos atuais de 10 a 
15 voos fretados por dia. O 
resto seria para outras cida-
des cubanas.

Roma (AE) - O Vaticano anun-
ciou nessa terça-feira que Madre 
Teresa de Calcutá (1910-1997) se 
tornará uma santa em 4 de se-
tembro, um dia antes do 19º ano 
de sua morte. O papa Francisco 
emitiu um decreto estabelecen-
do a data para a canonização da 
missionária em uma reunião nes-
sa manhã com cardeais no Palácio 
Apostólico.

O Vaticano não especificou o 
local da cerimônia, mas a maioria 
das canonizações é realizada pelo 
papa em Roma. Em abril de 2014, 
a dupla canonização dos papas 
João Paulo II e João XXIII na Praça 
São Pedro atraiu cerca de 800 mil 
peregrinos à cidade.

Eventualmente, porém, essas 
cerimônias podem ocorrer fora 
de Roma. Em setembro, Francisco 

canonizou Junípero Serra, um mis-
sionário espanhol do século XVIII, 
na Califórnia, durante uma visita 
aos Estados Unidos.

Caso o pontífice faça a ceri-
mônia de canonização em Calcutá, 
seria a primeira visita de um papa 
à Índia desde 1999. De qualquer 
modo, o evento deve lançar foco 
sobre o atual Ano Sagrado da Mi-
sericórdia, que o papa iniciou no 
Vaticano em 8 de dezembro.

O líder da Igreja Católica 
abriu caminho para a canoniza-
ção da Madre Teresa em dezem-
bro, após decidir que a cura de 
um brasileiro com infecção cere-
bral e doença renal, em 2008, ha-
via ocorrido por intercessão dela. 
A Igreja Católica normalmente 
exige um milagre “médico” antes 
que um católico morto possa ser 
declarado beato e mais um para 
que ele possa virar santo.

O papa João Paulo II beatifi-

cou Madre Teresa em 2003, após 
reconhecer como um milagre a 
cura de uma mulher indiana cujas 
enfermeiras haviam rezado para 
a falecida religiosa. Em geral, o 
Vaticano espera no mínimo cinco 
anos após a morte de alguém an-
tes de considerar a beatificação, 
mas o processo pode levar séculos. 
No caso da Madre Teresa, com a 
permissão papal, o processo co-
meçou já 18 meses após a morte.

 Madre Teresa nasceu em An-
jëzë Gonxhe Bojaxhiu, de uma fa-
mília de etnia albanesa em Skopje, 
onde atualmente fica a República 
da Macedônia. Ela fundou as Mis-
sionárias da Caridade, ordem re-
ligiosa que se dedicava aos “mais 
pobres entre os pobres, em 1950 
em Calcutá. Ganhou o Nobel da 
Paz em 1979. No momento de sua 
morte, a ordem dela tinha mais de 
4 mil membros, com atuação em 
cinco continentes.

Madre Teresa será canonizada
Vaticano 
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Freiras da Missão de Caridade, ordem fundada pela Madre Teresa, participam de missa no dia em que é anunciada a canonização

Da Agência Estado
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Da Agência Estado

A República de Myanmar 
elegeu o primeiro presidente 
civil em cinco décadas. On-
tem, Htin Kyaw foi escolhido 
o novo chefe de Estado pelo 
Parlamento de Myanmar.

De acordo com o Mi-
nistério das Relações Exte-
riores, o governo brasileiro 
recebeu a notícia com “sa-
tisfação”. Por meio de nota à 
imprensa, o Itamaraty defen-
deu aprofundamento das re-

lações bilaterais e ampliação 
das áreas de cooperação com 
Myanmar, considerado “in-
tegrante da Associação das 
Nações do Sudeste Asiático 
(ASEAN) e um dos parceiros 
mais promissores na região”.

“A eleição, pelo Parla-
mento, do primeiro presi-
dente civil em mais de 50 
anos representa importante 
passo no processo de tran-
sição democrática e de re-
conciliação nacional”, des-
tacou o Itamaraty.

Moscou (AE) - O enviado 
especial da ONU para a Síria, 
Staffan de Mistura, deu início 
a negociações com a oposi-
ção na Síria ontem, depois de 
fazer um minuto de silêncio 
para marcar o quinto ani-
versário da revolta armada 
contra o presidente Bashar 
al-Assad, que deixou 250 mil 
mortos. 

Separadamente, o secre-
tário de Estado dos EUA, John 
Kerry, anunciou que viajará 
para Moscou na próxima se-
mana para conversar sobre a 
retirada de tropas russas da 
Síria e um processo de tran-
sição política no país.

 De Mistura pediu um 
minuto de silêncio em uma 
reunião com outros enviados 

do Alto Comitê de Negocia-
ções. Vários deles uniram os 
braços e alguns pareciam re-
zar. O enviado da ONU havia 
reiniciado negociações indi-
retas com a Síria na segunda-
feira ao se reunir com envia-
dos do governo de Assad.

Kerry, por sua vez, afir-
mou que vai se encontrar 
com o presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, para tentar 
avançar nas negociações de 
paz. “Alcançamos uma fase 
muito importante nesse pro-
cesso”, declarou. Na manhã 
de ontem, aviões e tropas es-
tacionados na base aérea da 
Rússia na Síria começaram a 
deixar o país, depois de uma 
ordem de Putin para retira-
da parcial, o que aumentou 
as expectativas de progresso 
em direção à paz.

Primeiro presidente é 
eleito em Myanmar 

Guerra completa 5 anos 
com avanço sobre a paz

EM cinco DÉcaDaS

SÍRia

Venezuela prorroga emergência 
econômica por mais dois meses

agRaVaMEnto Da cRiSE

Da Agência Lusa 

Explosão de 
bomba mata 
uma pessoa 
na Alemanha

Berlim (AE) - Uma explo-
são matou o motorista de um 
carro em uma rua movimen-
tada no oeste de Berlim na 
manhã de ontem. O incidente 
foi causado por uma bomba, 
segundo a polícia e promotores 
da Alemanha. “O que sabemos 
por ora é que um explosivo jun-
to ao carro levou à explosão”, 
afirmou um porta-voz da polí-
cia da capital alemã.

Um homem dirigia o carro 
no Distrito de Charlottenburg 
na direção do centro da cida-
de quando o veículo explodiu, 
por volta das 8h (hora local), 
segundo o porta-voz policial. 
O carro virou, o motorista se 
feriu gravemente e morreu 
pouco depois, ainda no local, 
disse o funcionário. Nenhuma 
outra pessoa ficou ferida.

A Venezuela prorrogou na 
segunda-feira (14) por mais 
60 dias o estado de emergên-
cia econômica, decretado em 
janeiro pelo presidente Nico-
lás Maduro para enfrentar a 
crise alimentar e econômica. 
A crise na Venezuela agravou-
-se com a queda dos preços do 
petróleo, a principal fonte de 
entrada de receitas no país. O 
prolongamento do estado de 
emergência foi feito através do 
decreto presidencial 2.270.

“Decreto a prorrogação 
por sessenta dias do decreto 
mediante o qual se declarou 
o estado de emergência eco-
nômica em todo o território 
nacional, a fim de que o Poder 
Executivo possa continuar 
oferecendo proteção aos ve-

nezuelanos contra a guerra 
econômica”, diz o texto assi-
nado pelo presidente Nicolás 
Maduro. O documento subli-
nha que “persistem as cir-
cunstâncias excepcionais, ex-
traordinárias e conjunturais 
que motivaram a declaração 
de emergência econômica”.

“Perante a ofensiva eco-
nômica e a diminuição de re-
ceitas petrolíferas, requer-se a 
verdadeira união do povo ve-
nezuelano, livre e consciente, 
com o seu governo revolucio-
nário, para adotar e assumir 
medidas urgentes e de caráter 
extraordinário que garantam a 
sustentabilidade da economia, 
até se restabelecer satisfato-
riamente tal anormalidade e 
impedir a extensão dos seus 
efeitos”, afirma.

O decreto sublinha, ain-

da, que “é imperioso dar con-
tinuidade ao fortalecimento 
de determinados aspectos 
de segurança econômica que 
encontram razão no contex-
to latino-americano e global 
atual”, que são proporcionais, 
pertinentes, úteis e necessá-
rios “para o exercício e desen-
volvimento integral do direito 
constitucional e da proteção 
social de parte do Estado”.

A publicação foi feita um 
dia depois de o parlamento 
venezuelano, onde a oposição 
é majoritária, ter-se declara-
do em “sessão permanente” 
para debater o prolongamen-
to da emergência nacional, 
condicionando a sua aprova-
ção ao comparecimento do 
vice-presidente da Venezuela, 
Aristóbulo Isturiz, para dar 
informações adicionais.
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ranking das que mais 
recebem reclamações
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Vendas desses produtos cresceram 59% na Paraíba

Agroecológicos
A produção agroeco-

lógica da Paraíba está em 
alta. Em 2015, os agriculto-
res conseguiram ampliar as 
vendas em 59% em relação a 
2014.  De acordo com dados 
do Programa de Agroecolo-
gia Integrada e Sustentável 
(Pais) do Sebrae Paraíba, o 
setor movimentou mais de 
R$ 564 mil no ano passado, 
contra R$ 338 mil em 2014. 
O aumento nas vendas im-
pulsionou a produção geral, 
que passou de 81.874 qui-
los para 118.867 quilos em 
2015.  

As vendas de hortali-
ças, como o alface, coentro e 
couve, foram os grandes res-
ponsáveis pelo aumento do 
faturamento dos produtores. 
Para a gestora do Pais e ana-
lista técnica do Sebrae Pa-
raíba, Andrea Xavier,  o cres-
cimento da produção sem 
agrotóxico é resultado da 
adesão de um número maior 
de produtores à agroecolo-
gia. “Este cenário  também 
é decorrente das práticas 
agroecológicas aplicadas aos 
cultivos, como a aplicação 
de biofertilizantes e utiliza-
ção de compostos orgânicos, 
além de uma maior partici-
pação dos agricultores”, des-
tacou Andrea.

Ao longo deste ano, con-
forme a gestora, as ações do 
País serão focadas no acom-
panhamento da produção 
destinada à comercializa-
ção. “Vamos principalmente 
prestar apoio aos agriculto-
res que levam seus produtos 
para as feiras agroecológicas 
do Cariri Oriental, fortale-
cendo assim as feiras e o po-
der de compra e venda dos 
envolvidos”, disse.

Um dos agricultores que 
ampliou a produção foi Jacin-
to Ferreira, do sítio Queima-
das, da cidade de Remígio, 
no Brejo paraibano. Para au-
mentar mercado, ele passou 
a vender para as cidades cir-
cunvizinhas em feiras agroe-
cológicas. “Vendemos muito 
em feiras. A verdura agrada 

a clientela, vendemos todos 
os tipos de folhas, legumes e 
frutas. Vamos continuar par-
ticipando de feiras. Trabalho 
com agricultura há 20 anos e 
estou recebendo os primei-
ros resultados depois que 
passei a plantar sem agrotó-
xico. Isso me enche de vonta-
de de continuar plantando e 
vendendo”, disse o produtor, 
que aderiu há seis anos à tec-
nologia social do País. 

Com o apoio do Sebrae 
Paraíba, através do progra-
ma, ele começou a vender 
para a fazenda Tamanduá, de 
Patos, uma propriedade bio-
dinâmica. Depois disso, ele 

comprou o carro, financiado 
por um programa do Governo 
Federal, e começou a distri-
buir os produtos. Atualmen-
te, Jacinto vende a produção 
duas vezes por semana em 
João Pessoa e planeja ir para 
Campina Grande em breve.

Seminários
Além da participação 

em feiras, o mercado dos 
produtos agroecológicos pa-
raibanos foi ampliado com 
a presença de produtores 
em seminários de compras 
governamentais, que escla-
recem o processo de vendas 
para o governo. “Além disso 

tudo, os produtores estão 
sendo instruídos a participar 
desses processos licitatórios, 
visto que as prefeituras têm 
que comprar no mínimo 30% 
da produção da agricultura 
familiar do município”, desta-
cou a  Andrea Xavier.

A gestora ressaltou ainda 
o trabalho que é desenvolvi-
do nas feiras agroecológicas, 
cada vez mais procuradas no 
Estado. “Os produtores estão 
buscando novos canais de 
comercialização. A abertura 
dessas feiras tem se intensi-
ficado na Paraíba. Bom para 
toda a cadeia produtiva da 
agroecologia”, concluiu.

Setor movimentou mais de R$ 564 mil no ano passado, contra R$ 338 mil do ano de 2014, diz o Sebrae

FOTO: Divulgação/Sebrae

BMG mantém liderança do 
ranking de reclamações

ÍNDICE DO BANCO CENTRAL

O banco BMG con-
tinua na liderança do 
ranking de reclamações 
de clientes contra insti-
tuições financeiras, se-
gundo informou hoje 
(15) o Banco Central (BC). 
O banco está à frente na 
lista de bancos e financei-
ras com mais de 2 milhões 
de clientes e superou o 
Itaú no índice do BC.

O BMG registrou ín-
dice de 66,40, bem dis-
tante do Itau, que ficou 
em segundo lugar, com 
8,53. O índice do Brades-
co chegou a 8,41. No mês 
passado, o BMG já tinha 
configurado no topo da 
mesma lista, com índice 
de 71,85.

Para elaborar o 
ranking, as reclamações 
são divididas pelo nú-
mero de clientes da ins-
tituição financeira que 
originou a demanda e 
multiplicadas por 1 mi-
lhão. Assim, é gerado o 
índice, que representa o 
número de reclamações 
de cada instituição finan-
ceira para cada grupo de 
1 milhão de clientes.

Irregularidades
Em fevereiro, o nú-

mero de reclamações 
consideradas proceden-
tes pelo BC contra o BMG 
ficou em 154. No caso do 
Itaú, foram 513 reclama-
ções e do Bradesco, 651.

No total, o BC rece-
beu em fevereiro 2.669 

reclamações considera-
das procedentes. A prin-
cipal reclamação, com 
300 casos, está relaciona-
da a irregularidades en-
volvendo a integridade, 
confiabilidade, seguran-
ça, sigilo ou legitimidade 
das operações e serviços 
relacionados a cartões 
de crédito. Em seguida, 
ficaram as queixas (259) 
relacionadas a oferta ou 
prestação de informação 
a respeito de produtos e 
serviços de forma inade-
quada. Em terceiro lugar 
(217), a cobrança irregu-
lar de tarifa por serviços 
não contratados.

A Agência Brasil en-
trou em contato com as 
assessorias dos bancos 
BMG e Itaú e aguarda 
um posicionamento 
dessas instituições. A 
reportagem não conse-
guiu falar com a asses-
soria do Bradesco.

O Bradesco 
chegou a 
8,41. No mês 
passado, o 
BMG já tinha 
configurado no 
topo da mesma 
lista, com
índice de 71,85

fora o Brasil (é claro!), o País 
que mais assimilou, respeitou e 
entusiasmou-se com o Cinema 
Novo foi a França. A crítica fran-

cesa tem visão diferente da nossa no que 
se refere à duração do movimento: ela 
data o CN no período de 1955, com “Rio 
quarenta graus”, de Nelson Pereira dos 
Santos, a 1977, com “Os inconfidentes”, 
de Joaquim Pedro de Andrade -  confor-
me podemos ver numa das edições de 
“Cahiers du Cinéma”, a revista de cinema 
mais importante do mundo e que, no mo-
mento certo, transformou-se em porta-
voz da Nouvelle Vague de Claude Chabrol, 
François Truffaut e Jean-Luc Godard 
(eles foram, inclusive, colaboradores da 
“Cahiers”).

A relação da revista francesa coloca 
“Aruanda”, do pernambucano-paraibano 
Linduarte Noronha (foto), como um dos 15 
filmes mais importantes do Cinema Novo. 
A grande importância é que o único curta-
metragem e documentário da lista é o de 
Linduarte. O cineasta de “Cajueiro nordes-
tino” é tido assim, entre os especialistas na 
França, no mesmo nível de Nelson Pereira 
dos Santos e Ruy Guerra, entre outros. O 
documentário “Arraial do Cabo”, de Paulo 
César Saraceni, que Glauber Rocha equi-

parou, de alguma forma, a “Aruanda”, não 
está na relação da “Cahiers”. Nela, Saraceni 
entrou com “O desafio”, seu instigante lon-
ga-metragem.

Eu e alguns amigos costumávamos 
conversar com Linduarte em seu gabinete na 
direção geral da Rádio Tabajara (quando no 
Centro, perto da Praça João Pessoa). Essas 
conversas duravam geralmente das 9 da noite 
a 1 da madrugada. Numa delas, o “Gordo” 
(que não era gordo) falou de suas relações 
com a Europa por causa de “Aruanda”. Não 
escondeu sua grande alegria quando recebeu 
carta da direção da Cinemateca Italiana para 

que doasse uma 
cópia de “Aruan-
da” para o acer-
vo daquela que 
é uma das mais 
importantes 
instituições cul-
turais de Roma. 
Também quando 
foi convidado 
para o festival de 
Karlovy-Vary, na 
antiga Tchecos-
lováquia, e do 
dia em que con-
versou com Pier 
Paolo Pasolini, 

logo após conhecê-lo.
Este registro é para lembrar que Lin-

duarte é uma referência internacional na 
Sétima Arte e não apenas o cineasta mais 
importante da Paraíba. O mestre não deve 
ser diminuído na história de nossa cultura.

“Aruanda” não teve o uso de rebatedo-
res, usando a luz natural, entusiasmando a 
Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha, 
que adotaram o método em “Vidas secas” e 
“Deus e o diabo na terra do sol”. 

Naquela época (até 1960), os filmes 
brasileiros eram realizados com a utilização 

de rebatedores em suas sequências externas 
à luz do dia. Rebatedores eram “placas” gran-
des (de isopor ou espelho) que refletiam a luz 
solar nos objetos e pessoas filmados.

Tanto que Glauber escreveu em seu 
livro “Revisão crítica do cinema brasileiro”, 
coisas assim:

“Fiquemos certos de que ‘Aruanda’ quis 
ser verdade antes de ser narrativa: a lingua-
gem como linguagem nasce do real, é o real. 
(...) Linduarte Noronha entra na imagem 
viva, na imagem descontínua. (...) ‘Aruanda’ 
inaugura assim o documentário brasileiro. 
(...) Para isso não é importante ter apenas 
uma câmera: é necessário o senso de cinema 
natural em Linduarte e Rucker; a cultura
-método-humildade-coragem artística de 
Linduarte Noronha”.

Glauber insistiu sobre a iluminação de 
“Aruanda”: “Sua luz é dura, crua, sem refle-
tores e rebatedores, princípios da moderna 
escola de fotografia cinematográfica”.

Então, fica claro que “Vidas secas”, longa 
realizado em 1963, não apresentaria a esté-
tica que tem se seu diretor e seus fotógrafos, 
Luiz Carlos Barreto e José Rosa, não tivessem 
conhecido o curta de Linduarte, fotografado 
por Rucker Vieira e produzido três anos antes.  
“Aruanda” é, sim, o filme que inspirou o modelo 
estético do Cinema Novo.

“Aruanda” e o modelo estético do Cinema Novo
A
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Dom José Maria Pires 
participou do Concílio 
Vaticano II de 1962 a 1965

Dom José Maria Pires chega aos 97 anos
ARcEbispo EméRito dA pARAíbA
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Dom José Maria Pires, 
arcebispo emérito da Para-
íba, completou 97 anos de 
vida nesse dia 15 de março. 
Atualmente morando em 
Belo Horizonte, na capital 
mineira, dom Pires tem se 
dedicado a pregar retiros 
para o clero em várias cida-
des do País. “Recentemen-
te estive no Acre, onde há 
grande número de diáconos. 
Também estive em Santa Ca-
tarina. Quando pedem estou 
sempre disponível”, afirma.

Dom Pires participou 
do Concílio Vaticano II entre 
1962 e 1965. Viveu a época 
de duas ditaduras militares, 
em 1930 e 1982, e está acom-
panhando com certa preocu-
pação as manifestações popu-
lares que acontecem em todo 
o Brasil. “Receio que volte a 
acontecer a intervenção das 
forças armadas, mas se conti-
nuar pacífico o movimento é 
muito bom”, avalia.

O arcebispo emérito da 
Paraíba é autor do livro “A 
cultura religiosa afro-brasi-
leira e seu impacto na cul-
tura universitária”. Atuante, 
viaja também para encontro 
com os bispos na Assembleia 

motivos para a recusa 
de uma transação

Dados de mercado apontam 
que, em média, três em cada dez 
transações no e-commerce não são 
completadas. Seja por dificuldades de 
conexão entre adquirente e loja vir-
tual ou por algum problema no cartão 
do cliente, é extremamente impor-
tante que o lojista saiba identificar 
e entender cada recusa para tornar 
a solução de pagamento uma ferra-
menta estratégica. Conheça os cinco 
principais motivos que levam uma 
transação a ser recusada: Timeout: 
problema frequente em qualquer 
produto ou serviço que funcione na 
Internet, um timeout ocorre quando a 
comunicação entre dois serviços leva 
mais tempo que o esperado. Algumas 
adquirentes em picos de volume cos-
tumam apresentar este erro Indispo-
nibilidade: geralmente ocorre quando 
há dificuldades de conexão ente a loja 
virtual/gateway de pagamento com o 
adquirente.

desastres natuais 
refletem o homem

Quem costuma viajar pelo 
Brasil certamente está enfrentando 
problemas na hora de fazer as malas. 
Em São Paulo, um verão mais frio, com 
ventos gelados à noite. Na região Nor-
deste, uma forte seca, com termôme-
tros na casa dos 40ºC. Por fim, no Sul, 
chuvas torrenciais e enchentes. O ta-
manho continental do País contribui, 
em partes, para explicar tempera-
turas tão díspares umas das outras. 
Porém, a instabilidade climática e os 
desastres naturais também refletem 
os efeitos que o aquecimento global 
causa em todo o mundo.

dicas: se prepare
para o exame da oAb

No último relatório da FGV 
sobre o Exame da Ordem, publicado 
em 2014, apenas 16,3% dos candi-
datos analisados foram aprovados. 
Entretanto, com dedicação e força de 
vontade, é possível passar por este 
obstáculo. Confira cinco dicas: Estu-
de o que vale mais ? o candidato não 
precisa acertar 100% das perguntas 
para passar de fase e ser aprovado. 
Portanto, ao invés de estudar todos 
os conteúdos da mesma forma, foque 
naqueles que valem mais, como o 
estatuto da OAB e o Código de Ética, 
que corresponde a 10-15% da nota 
do exame.

Your office encontra 
na crise os negócios

Em chinês, a palavra crise é for-
mada por dois ideogramas: risco e opor-
tunidade. Uma ideia que faz refletir em 
momento de grande dificuldade finan-
ceira como a que estamos atravessando 
em 2016. Neste contexto, soluções 
que ofereçam contenção de custos às 
empresas acabam saindo na frente em 
comparação aos demais segmentos. De 
acordo com dados da ANCEV (Associação 
Nacional de Coworking e escritórios vir-
tuais), o setor como um todo teve alta de 
15%, em 2015. Esses resultados, sem 
dúvida, revelam o quanto o homem de 
negócios brasileiro vem se antecipando 
à crise ao optar por enxugar gastos e 
apertar o cinto. 

Aesa discute as 
chuvas no trimestre

Meteorologistas da Paraíba, Per-
nambuco e do Rio Grande Norte estarão 
reunidos analisando dados, observan-
do imagens de satélites e o compor-
tamento dos fenômenos naturais que 
influenciam o tempo na Paraíba, infor-
mou o presidente da Aesa, João Fer-
nandes da Silva. Além dos especialistas 
em clima da Aesa, participam do evento 
meteorologistas da Unidade Acadêmi-
ca de Ciências Atmosféricas da UFCG, da 
Empresa de Pesquisas Agropecuárias 
do Rio Grande do Norte  e da Agência 
Pernambucana de Águas e Clima .

Dom Pelé, como também era carinhosamente conhecido pelos paraibanos, acompanha com preocupação o momento atual do País

Geral da CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do Bra-
sil), que será realizada em 
abril. “Perdi apenas uma as-
sembleia poque estava fora 
do País e recebi recomenda-

ção médica para que não via-
jasse”, recorda.

Dom José Maria Pires 
nasceu em 15 de março de 
1919, em Córregos, Minas 
Gerais. Tornou-se padre em 

20 de dezembro de 1941. A 
ordenação episcopal acon-
teceu em 22 de setembro de 
1957, nomeado para Diocese 
de Araçuaí, no Vale do Jequi-
tinhonha. A nomeação como 

arcebispo aconteceu em 2 
de dezembro de 1965, assu-
mindo como 4o arcebispo da 
Paraíba em 1966. Renunciou 
em 29 de novembro de 1995, 
tornando-se emérito.

Centenas de crianças par-
ticipam, hoje, da abertura do 
14º Fórum Internacional dos 
Soldadinhos de Deus, da LBV, 
que ocorrerá em João Pessoa 
e em Campina Grande, na Pa-
raíba, e várias cidades do Bra-
sil e do exterior. Promovido 
pela Legião da Boa Vontade, 
o evento que inaugura uma 
série de atividades e reflexões 
sobre o tema “As crianças e a 
construção da Paz, pelo fim da 
violência!”, será protagoniza-
do pelos próprios Soldadinhos 
de Deus, como são carinhosa-
mente chamadas as crianças 
na instituição.

A programação inclui 
rodas de conversa, debates, 
dinâmicas, jogos, apresenta-
ções teatrais, coreográficas e 
musicais, painéis temáticos 
e mostras culturais. A temá-
tica escolhida pelas próprias 
crianças apresenta como slo-
gan a passagem bíblica “Paz 
na Terra aos de Boa Vontade 
(Evangelho, segundo Lucas, 
2:14)”, pregada por Jesus e su-
gere à Humanidade, por meio 
de várias ações educativas 
que, a partir dos exemplos do 
Cristo, possa encontrar a Paz 
e construir um mundo melhor 
para todos.

O ponto alto da cerimô-
nia será a mensagem fraterna 
e ecumênica dirigida à garota-
da e às famílias pelo diretor-
-presidente da LBV, José de 
Paiva Netto, a ser transmitida, 
pela Super Rede Boa Vontade 
de Comunicação (Rádio, TV e 
Internet).

As atividades do fórum 
terão prosseguimento, até 
março de 2017, nos Centros 
Comunitários de Assistência 
Social e nas escolas da LBV, 
assim como nas Aulas de Mo-
ral Ecumênica que ocorrem 
nas Igrejas Ecumênicas da 
Religião de Deus, do Cristo e 
do Espírito Santo, entidade 
parceira na realização do en-
contro.

Em João Pessoa/PB e 

Campina Grande, as crianças 
interessadas em participar 
do 14º Fórum Internacional 
dos Soldadinhos de Deus, 
da LBV, devem dirigir-se a 
partir das 9 horas, ao Centro 
Comunitário de Assistência 
Social da instituição. Outras 
informações pelo telefone 
(83) 3198-1500 ou no site 
www.boavontade.com.

 
Sobre o evento
Com o objetivo de promo-

ver o protagonismo infantoju-
venil, o educador Paiva Netto 
lançou o Fórum Internacional 
dos Soldadinhos de Deus, da 
LBV. A iniciativa visa incen-
tivar as crianças a utilizar a 
criatividade e a aprender a 
refletir sobre temas atuais da 
sociedade incluindo nas ações 
a vivência de valores éticos, 
ecumênicos e espirituais. Ele 
recomendou aos pequeninos 
que pedissem inspiração a Je-
sus, Patrono do evento, para 
alcançar o sucesso dos propó-
sitos do debate e ainda decla-
rou: “Temos de mostrar que 
um pensamento infantil é um 
pensamento que nos dá pers-
pectiva de um mundo melhor 
(...). As crianças vão ter a opor-
tunidade de manifestar-se (...) 
porque precisam aprender a 
se defender (com Amor e inte-
ligência, alicerçados na Espiri-
tualidade Ecumênica)”.

Crianças da LBV promovem
discussão sobre a violência 

FÓRUm iNtERNAcioNAL

O Santuário São José, que 
faz parte da Paróquia Sant’ 
Ana, no conjunto Funcioná-
rios II, em João Pessoa, inicia 
nesta quarta-feira (16) a festa 
do seu padroeiro.  O evento, 
que vai se estender até o pró-
ximo sábado  (19), vai contar 
com a participação de todas as 
comunidades que fazem parte 
da Paróquia Sant’Ana.

Todas as noites a  pro-
gramação terá início com a 
adoração ao Santíssimo Sa-
cramento e logo depois será 
celebrada missa por padres 
convidados. A cada noite, os 
grupos, pastorais, serviços e 
as comunidades serão convi-
dados a participar das festi-
vidades como noitários. 

Na noite de encerramen-
to, a procissão sairá às 18h30 

da Paróquia Sant’Ana com 
destino ao santuário aonde 
o padre Edilson Figueiredo, 
missionário diocesano e ad-
ministrador paroquial, cele-
brará a missa solene.  “Neste 
ano da Misericórdia, somos 
chamados a viver o jeito cari-
nhoso de São José, como pai 
e esposo”, disse o padre.

Edilson Figueiredo 
destacou que as celebra-
ções das festas de padroei-
ros são importantes, como 
forma de reunir o Povo de 
Deus e reforçar o sentimen-
to cristão nos católicos.  Ele 
explica que ser padroeiro é 
ser pai ou mãe de uma co-
munidade paroquial, ou de 
uma Igreja matriz. 

“Quando celebramos 
a festa do nosso padroeiro, 

celebramos ação de graças a 
Deus, não é uma adoração a 
um santo, e sim, uma venera-
ção aos Santos, um momen-
to de respeito a uma pessoa 
que durante sua vida, deixou 
governar-se por  Cristo, e por 
isso dedicou-se aos pobres 
na caridade.  Celebrar a festa 
de um padroeiro, é vivenciar 
a presença de Deus na huma-
nidade, e na comunidade”, 
explicou.

“Celebrar a festa do pa-
droeiro ou padroeira é  re-
novar o ardor missionário e 
vivenciar a graça de Deus na 
sua vida do cristão católico 
e esse  será  mais uma opor-
tunidade para aliviar os pe-
cados e reavivar o compro-
misso com Cristo e a Igreja”, 
finalizou o padre.

O campus Guarabira rea-
liza no próximo dia 22, a partir 
das 17h30, a Procissão do Fo-
garéu. Cinquenta alunos dos 
cursos Técnicos Integrados ao 
Ensino Médio do Instituto par-
ticipam da montagem e execu-
ção da manifestação cultural, 
sob a orientação da professora 
de Artes, Líbna Naftali.

A Procissão do Fogaréu 
é uma manifestação cultural 
popular, sendo uma das mais 
antigas da cultura popular 
brasileira, tradicional da ci-
dade de Goiás Velho, antiga 
capital do Estado de Goiás, 
onde acontece há quase 300 
anos. Suas raízes são espa-
nholas, tendo sido trazida 
para o Brasil pelo padre es-
panhol João Perestelo de 
Vasconcelos Espíndola.

Ela representa a perse-

guição dos soldados roma-
nos a Jesus Cristo na antiga 
Jerusalém. Os alunos vesti-
dos com túnicas de cetim e 
capuzes coloridos, levando 
tochas nas mãos (represen-
tando as pessoas chamadas 
de “farricocos”) sairão pelas 
ruas da cidade de Guarabira 
à procura de Cristo, ao som 
de tambores.

Os alunos se concentra-
rão no IFPB Campus Guara-
bira (antigo CAIC) e sairão 
em marcha pelas ruas do 
bairro Nordeste, tendo como 
primeira parada, a fachada 
frontal do Teatro Municipal 
Geraldo Alverga, que repre-
sentará o local da Última Ceia. 
Naquele local ocorrerá a pri-
meira encenação. Em segui-
da, a marcha será retomada 
em direção à Catedral Nossa 

Senhora da Luz, que repre-
sentará o Monte das Oliveiras. 
No átrio da Catedral, haverá a 
encenação da prisão de Jesus 
Cristo. Neste momento, soará 
o toque do clarim, anuncian-
do a prisão de Jesus. Os “far-
ricocos” retornarão ao ponto 
inicial em marcha, ao som 
de tambores, trazendo Cristo 
como prisioneiro.

O IFPB promove este es-
petáculo pela terceira vez com 
o intuito de ampliar o acesso 
à arte e às manifestações cul-
turais, possibilitando, assim, 
ao povo de Guarabira e região 
uma familiarização, um con-
tato mais direto, com as tradi-
ções culturais populares bra-
sileiras. O objetivo do evento é 
preparar a comunidade esco-
lar para que conheça e preser-
ve os valores culturais.

Católicos promovem hoje a 
festa do padroeiro São José

Campus Guarabira realiza dia 
22 a Procissão do Fogaréu

Fé E dEvoção No FUNcioNáRios ii

 A iniciativa visa 
incentivar as 
crianças a 
utilizar a 
criatividade e a 
aprender a 
refletir sobre 
temas atuais da 
sociedade

Foto: Evandro Pereira
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Energisa lidera reclamações dos usuários, diz Procon

Ranking das piores

Economia

15

Dicas para satisfazer  
os seus clientes

A Pesquisa de Satisfação de 
Clientes é muito importante para que 
a empresa consiga entender melhor 
o que o seu público-alvo pensa, de-
seja e precisa, sendo uma forma da 
marca avaliar se necessita modificar 
ou aprimorar os produtos que estão 
sendo oferecidos atualmente. Saber 
se os seus clientes estão ou não sa-
tisfeitos com um serviço não é mais o 
bastante, por isso, é necessário saber 
mais detalhes sobre a opinião do con-
sumidor e criar um plano de metas e 
objetivos pautados com base nessas 
informações.

Serasa tem 150 mil 
tentativas de fraude

Na Semana do Consumidor, cida-
dão pode se prevenir com o MeProteja, 
serviço antifraude que avisa por e-mail 
e mensagem de celular toda vez que 
o CPF dele for consultado, com 50% 
de desconto. Parcelas atrasadas que 
podem gerar negativação também 
são comunicadas. Em janeiro de 2016 
foram registradas 150.643 tentativas 
de fraude conhecida como roubo de 
identidade, em que dados pessoais 
são usados por criminosos para firmar 
negócios sob falsidade ideológica ou 
mesmo obter crédito com a intenção de 
não honrar os pagamentos, de acordo 
com o Indicador Serasa Experian de 
Tentativas de Fraudes – Consumidor. 
O número é  uma tentativa de fraude a 
cada 17,8 segundos no País. 

Dólar sobe com ideia 
de Lula no governo

Os rumores cada vez mais 
fortes de que o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da silva deve assumir um 
ministério dentro do governo de Dilma 
Rousseff e o clima de instabilidade po-
lítica estão tendo um efeito negativo 
no mercado financeiro. Existe o medo 
de que, de volta ao governo, Lula im-
peça o impeachment da presidente, 
cuja medidas econômicas são vistas 
com maus olhos por investidores. A 
possibilidade do petista ingressar na 
gestão Dilma agitou os mercados e in-
vestidores, além de fazer o dólar vol-
tar a subir após quedas consecutivas 
nos dias anteriores, batendo a marca 
de R$ 3,75, uma valorização de mais 
de 2,75%, às 13h45.

Gerdau registra um 
prejuízo de R$ 3 bi

Apesar das menores ven-
das e da deterioração de margens 
também terem influenciado, o 
grande responsável pela perda 
foi a baixa contábil (“impair-
ment”) realizada nas unidades 
Brasil, América do Norte e Aços 
Especiais. No total, o teste de re-
cuperabilidade do valor dos ativos 
motivou um lançamento negativo 
de R$ 3,13 bilhões entre outubro 
e dezembro. A siderúrgica gaúcha 
afirmou que, especialmente nas 
operações brasileiras, essa baixa 
foi causada pela menor demanda 
por aço no País e pela paralisação 
de atividades em algumas usinas, 
ocorridas ao longo de 2015. O ba-
lanço da Gerdau mostra ainda que 
sua receita líquida atingiu nível de 
R$ 10,45 bilhões entre outubro e 
dezembro do ano passado, isto é, 
uma queda de 3,6% na compara-
ção anual. Ao mesmo tempo, os 
custos de vendas subiram 1,1%, 
para R$ 9,66 bilhões e derruba-
ram o lucro bruto em 38,8%, para 
R$ 786,5 milhões.

Em comemoração ao 
dia Internacional do Con-
sumidor, o Procon Estadual 
divulgou ontem, através de 
uma coletiva de imprensa 
no auditório no seu audi-
tório, no Parque Solon de 
Lucena, o Cadastro Esta-
dual de Reclamações Fun-
damentadas, que informa 
o ranking de fornecedores 
que mais tiveram recla-
mações no órgão, no ano 
passado. Essa lista que é 
feita anualmente desde 
2007 pelo Procon Esta-
dual, pode ser consultada 
pelo consumidor através 
do portal do Procon (www.
procon.pb.gov.br). 

As empresas que es-
tiverem nesse cadastro só 
poderão ser retiradas dos 
registros em um período 
de cinco anos. No ranking 
divulgado a Energisa foi 
a primeira colocada, com 
180 reclamações, logo em 
seguida veio a empresa de 
telefonia Oi, com 122. Ao 
todo foram 2.200 queixas 
registradas nas unidades e 
subunidades do Procon na 
Paraíba.

 De acordo com a supe-
rintendente do Procon-PB, 
Késsia Liliana Dantas, esse 
cadastro é uma exigência 
da lei, todo Procon cadas-
trado ao Sistema Nacional 
de Informações de Defesa 
do Consimidor (Sindec) 
deve divulgar essa lista 
anualmente. “Da mesma 
forma que nós consumi-
dores temos o nosso perfil 
consultado pelas empresas 

Iluska Cavalcante 
Especial para A União

antes de fazer uma com-
pra, através do SPC e Sera-
sa, o consumidor também 
pode analisar o perfil das 
empresas antes de com-
prar ou contratar algum 
serviço”, explicou. A lista 
informa não só os forne-
cedores que mais tiveram 
reclamações como também 
os tipos de denúncias mais 
frequentes que as empre-
sas responderam.

Segundo a superinten-
dente o objetivo da divul-
gação da lista não é apenas 

punir e multar as empre-
sas, mas principalmente 
educar e fazer com que as 
ocorrências não se repitam. 
Na Paraíba existem quatro 
unidades do Procon, uma 
João Pessoa, duas em Cam-
pina Grande, uma em Cabe-
delo, e mais 13 subunidades 
espalhadas pelas cidades da 
Paraíba. Além disso, o con-
sumidor pode realizar as 
suas denúncias através do 
portal do Procon e acompa-
nhar o andamento do pro-
cesso.

Devido ao dia do consumidor, 
comemorado internacionalmente 
ontem, uma programação especial 
foi criada para atender as necessi-
dades do consumidor. 

Dia 16/03/2016:
n Será montado um estande tira-dú-
vidas na feira de Jaguaribe no horário 
das 9h às 16h, com funcionários do 
Procon-PB, com a participação da 
Faculdade Maurício de Nassau.

Dia 17/03/2016:
n Será realizada palestra sobre 
direitos dos consumidores, aberta 
ao público e de forma gratuita na 
Faculdade Maurício de Nassau, a 
partir das 14h.

Dia 18/03/2016:
n 8h às 16h: Reinauguração na 
Unidade da Casa da Cidadania em 

Campina Grande e fiscalização Edu-
cativa com crianças em conjunto 
com a Unidade da UNESC-CG.

Fique atento:
Confira o ranking das 10 empresas 
que os paraibanos mais reclamaram 
em 2015:
n Energisa – 180 reclamações
n Oi – 122 reclamações
n Banco Cruzeiro do Sul – 96 
reclamações
n Banco do Brasil – 47 
reclamações
n N. Claudio e Cia LTDA – 46 
reclamações
n Banco Santander – 46 
reclamações
n Cagepa – 45 reclamações
n TIM – 42 reclamações
n Britânia – 40 reclamações
n Caixa Econômica Federal – 40 
reclamações

Saiba mais

Superintendente do Procon estadual Késsia Liliana Dantas (de pé) 
durante as explanações sobre os motivos dessas reclamações 

FOTO: Rdf ghidshf ghiosdfget

Foi relançada na 
Câmara dos Deputados, 
ontem, a Frente Parla-
mentar em Defesa da 
Previdência Social Rural. 
Presidida pelo deputado 
Bohn Gass (PT-RS), a fren-
te é composta por mais 
de 200 parlamentares e 
tem o objetivo de garan-
tir os direitos já existentes 
dos trabalhadores rurais.

Esses trabalhadores 
são hoje segurados es-
peciais da Previdência 
Social. Pelas regras vigen-
tes, homens que traba-
lham no campo podem 
se aposentar aos 60 anos 
de idade e mulheres, aos 
55 - ambos com um salá-
rio mínimo, mesmo sem 
ter cumprido o tempo 
mínimo de contribuição 
previdenciária. Esse direi-
to, segundo Bohn Gass, 
deve ser preservado.

“Nós temos hoje 
mais de quatro milhões 
de estabelecimentos da 

agricultura familiar no 
País. São agricultores e 
agricultoras que produ-
zem comida e consegui-
ram, com a Constituição 
de 1988, garantir um salá-
rio inteiro para o homem 
do campo, que só tinha 
meio salário, e um salário 
para a mulher, que não 
tinha nenhum salário de 
aposentadoria.”

O lançamento da 
frente se deu em um se-
minário na Câmara que 
discutiu justamente a se-
guridade e a Previdência 
Social Rural. O evento 
contou com a participa-
ção de movimentos sindi-
cais e campesinos.

A preocupação dos 
agricultores é que uma 
possível reforma da Pre-
vidência Social, que tem 
sido aventada pelo go-
verno, possa retirar di-
reitos da categoria. Foi 
o que explicou Alberto 
Ercílio Broch, presidente 
da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag).

Deputados lançam frente 
em defesa da Previdência

DIREITOS RURAIS

A CPI do Carf decidiu, 
nessa terça-feira (15), incluir 
em seus trabalhos a investi-
gação a respeito da suspeita 
de que houve pagamento de 
propina em troca da aprova-
ção de medidas provisórias 
no Congresso. Com isso, serão 
votados, pela comissão, reque-
rimentos de convocação do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e do filho dele, Luís 
Cláudio Lula da Silva.

Os requerimentos serão 
votados no dia 31 de março. 
Os de convocação de Lula e 
de Luís Cláudio, apresentados 
pelos deputados José Carlos 
Aleluia (DEM-BA) e Rubens 
Bueno (PPS-PR), tinham ficado 
de fora da pauta da reunião de 
hoje, porque havia uma dúvida 
se tinham ou não relação com 
o objeto de investigação da co-
missão.

Objeto de investigação
A CPI foi criada para inves-

tigar suspeitas de pagamento 
de propina por parte de empre-
sas autuadas pela Receita Fe-
deral em troca de manipulação 
de resultados dos julgamentos 

referentes à sonegação fiscal 
no Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf), órgão 
do Ministério da Fazenda.  As 
suspeitas, investigadas pela 
Operação Zelotes, da Polícia Fe-
deral, recaem sobre conselhei-
ros e ex-conselheiros do Carf, 
que teriam atuado em benefício 
de grandes grupos econômicos 
a partir da intermediação de 
escritórios de advocacia. As in-
vestigações apontam prejuízos 
de R$ 19 bilhões para a Receita.

 O nome de Luís Cláudio 
Lula da Silva surgiu em outubro 
do ano passado, quando a Ope-
ração Zelotes passou a investi-
gar também suspeitas de que 
houve pagamento de propina 
para a aprovação de medidas 
provisórias.

Como o requerimento de 
criação da CPI não fazia men-
ção a medidas provisórias, a 
comissão pediu esclarecimen-
tos à Consultoria Legislativa 
da Câmara, que concluiu que 
o caso é relacionado às denún-
cias de compra de sentenças. “A 
Consultoria concluiu que há co-
nexão, então os requerimentos 
serão apreciados”, disse o presi-
dente da CPI, Pedro Fernandes 
(PTB-MA).

São três as medidas provi-

sórias suspeitas: A MP 471/09 
estendeu a vigência de incen-
tivo fiscal, que acabaria em 
dezembro de 2010, às monta-
doras e fabricantes de veículos 
instalados nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste; a MP 
512/10 concedeu às fábricas 
de veículos, carrocerias, peças 
e pneus crédito presumido de 
Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) como forma 
de ressarcir o pagamento de 
outras contribuições; e a MP 
627/13 extinguiu o Regime 
Tributário de Transição (RTT) 
e passou a tributar todo o lucro 
apurado de empresas coligadas 
e controladas de multinacionais 
brasileiras no exterior. 

Plano de trabalho
Além da votação de reque-

rimentos, a reunião da CPI foi 
convocada para que o relator, 
João Carlos Bacelar (PR-BA), 
apresentasse seu plano de tra-
balho. Durante da reunião, ele 
concordou em retirar os nomes 
de pessoas e empresas que de-
veriam ser convocadas. Ele fez 
isso a pedido de deputados de 
vários partidos, que alegaram 
que uma exposição injustifica-
da poderia prejudicar pessoas 
inocentes e empresas. 

CPI do Carf vai investigar 
suspeitas de uso de propina

APROVAÇÃO DE MPs

Lucio Bernardo Jr.
Câmara dos Deputados

Luis Macedo.
Câmara dos Deputados



Advogado Luiz Augusto 
Crispim Filho, Sras. Valéria 
Beltrão Fiúza Chaves e Ma-
ria da Paz Henriques, de-
sembargador Márcio Murilo 
da Cunha Ramos, médico 
Francisco Mendes, indus-
trial Jeová Heiner Carvalho, 
empresário José Rodrigues 
Lemos, ex-deputado José 
Domiciano Cabral, psicóloga 
Nevita Franca, publicitário 
Marcelo Jurema Leal Ferrei-
ra, arquiteta Valéria Simões 
de Medeiros.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   Segundo o Instituto de 
Pesquisa Datafolha sobre o perfil dos 
manifestantes da Avenida Paulista 
no último domingo, 77% têm curso 
superior e dois terços, ou seja 63% 
tem renda superior a cinco salários 
mínimos.
  Para 60% dos entrevistados o 
melhor governo foi o de FHC.

Zum Zum Zum
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Nova coleção
AS MULHERES 

de bom gosto tem 
encontro marcado 
hoje na loja Calza-
ture, no Manaíra 
Shopping para 
conhecer a nova 
coleção outono-in-
verno da marca.

O coquetel 
começa às 16h, 
seguido de minides-
file e apresentação 
das últimas tendên-
cias em calçados 
e bolsas feita pela 
empresária Fátima 
Lisboa Lopes.

Professor do Iesp, Pedro Rossi e o secretário estadual e engenheiro João Azevedo Lins

“Durante o dia o povo 
vai às ruas protestar por 
mais saúde e educação. 
Durante a noite são 
escravos da televisão”

“É preciso erguer o 
povo à altura da cultura 
e não rebaixar a cultura 
ao nível do povo”

JEAN CLEBER ALVES SIMONE DE BEAUVOIR

    Será lançado no próximo dia 22  no mercado paraibano pela Rota Premium,  
o novo Jaguar XF, o modelo  mais vendido da marca britânica em todo o mundo. 

FOTO: Goretti Zenaide

Estimados desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos e Isabela 
Peixoto de Almeida Ramos, ele é o aniversariante de hoje

Corretoras

Paixão de Cristo
SERÁ apresentada 

no próximo sábado e 
domingo, na praça públi-
ca do bairro do Geisel,  a 
17a edição do espetáculo 
“Paixão de Cristo - Auto 
de Deus”.

Dirigida por Geovan-
ny Vitorino, com figurino 
de Sanzia Marcia, a peça 
tem entre seus atores 
Tony Silva, Adilson Luce-
na, Priscila Paes, Suza-
na Alcântara e Romildo 
Rodrigues.
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Carla Bezerra Cavalcanti que organizou o Dia Internacional da Mulher no Creci, ao lado de Adelaide 
Holanda e participantes da Comissão da Mulher da entidade
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Fátima Holanda que está em temporada pessoense, a homenageada 
Adelaide Holanda e Helena Soares

Desenvolvimento urbano
O SECRETÁRIO da Infraestrutura, Meio Ambiente, 

Ciência e Tecnologia e Recursos Hídricos da Paraíba, en-
genheiro João Azevedo Lins foi convidado pelo professor 
e coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo do 
Iesp, Pedro Rossi, para participar da Semana Acadêmica de 
Arquitetura e Urbanismo daquela faculdade.

O evento será realizado de 11 a 15 de abril e o secretário 
vai debater com os estudantes e demais convidados sobre 
as perspectivas de desenvolvimento urbano nas cidades 
paraibanas.

   Os pequenos que adoram chocolates e querem se divertir devem con-
ferir as novidades lançadas pela Kopenhagen para a Páscoa na loja do Manaíra 
Shopping. São os ovos licenciados do Rei Leão, além dos já conhecidos Ovos 
Mickey e Minnie.

    A nova campanha do McLanche Feliz, que dez entre dez crianças pequenas 
adoram, apresenta brinquedos inspirados nas linhas NERF e NERF Rebele, da Hasbro.

FOTO: Goretti Zenaide

Professor Aléssio Toni com o irmão Peppe, a cunhada Rejane e os sobrinhos Peppinho e Leonardo

O CONSELHO 
Regional dos Corre-
tores de Imóveis da 
Paraíba, comemorou 
o Dia Internacional da 
Mulher, reunindo as 
corretoras  no último 
dia 11, para uma balada, 
organizada pela dire-
tora de Eventos da 
entidade, Carla Bezerra 
Cavalcanti.

O evento aconte-
ceu na sede do Creci, 
com direito a comes e 
bebes e onde foi rea-
lizada uma significativa 
homenagem à primei-
ra mulher corretora 
inscrita na entidade, 
empresária Adelaide 
Holanda.

   A Unimed JP inaugura hoje novas suítes no Hospital Alberto Urquiza 
Wanderley e amanhã novo aparelho de ressonância. O investimento foi de 
R$ 295,1 mil aumentando para 232 leitos naquele hospital.

Calendário do ODE
A SALA de concertos “Maestro José Siqueira”, no 

Espaço Cultural José Lins do Rego, foi palco ontem 
de lançamento do calendário de audiências regionais 
do Orçamento Democrático Estadual, conduzido pelo 
secretário de Estado João Azevedo Lins.

Criado pelo governador Ricardo Coutinho, o ODE  
vai promover dezesseis plenárias públicas nas quatorze 
Regiões Georçamentárias do Estado, envolvendo a par-
ticipação dos 223 municípios paraibanos.

Durante a solenidade foi realizada a entrega do Prê-
mio “Ceci Melo” de Participação Social, em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher, que é festejado durante 
todo este mês de março.

Educação
AS CONSULTORAS 

do Itaú-BBA Para Pro-
jetos de Educação, Ana 
Inoue e Carla Chiamarele 
em visita a João Pessoa, 
consideraram o projeto 
Ejatec uma experiên-
cia inovadora e inédita 
no Brasil. O projeto de 
qualificação da educação 
profissional é desenvolvi-
do pelo Governo do Esta-
do através da Secretaria 
de Educação.

A poesia de Regina
A FUNDAÇÃO Casa de José Américo convidando para 

o lançamento do livro “Entre as Linhas do Deserto - Poe-
sia” da escritora Regina Lyra, editado pelo Centro de 
Comunicação, Turismo e Artes da Universidade Federal 
da Paraíba.

O evento será às 19h naquela Fundação.

    A Ouvidoria Geral do Estado comemora hoje o Dia Nacional do Ouvidor. Será 
às 8h no auditório do Espaço Cultural José Lins do Rego.
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Flamengo enfrenta o 
Confiança hoje na 
cidade de Aracaju

COPA DO BRASIL 2016

Botafogo estreia contra Linense
FotoS: tVtorcedor/Divulgação

Jogo no interior paulista 
começa às 20h30 e Belo  
vai em busca de vantagem

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de março de 2016

Regulamento

A  Copa do Brasil que começa hoje será disputada em sete fases, no sistema de eliminatória simples (“mata
-mata”), em partidas de ida e volta. Os clubes foram distribuídos em grupos de dois, em cada fase, sempre 
classificando-se um clube para a próxima fase, observada a seguinte sequência de fases:

I - Primeira fase: 80 clubes distribuídos em 40 grupos de dois clubes cada;
II - Segunda fase: 40 clubes distribuídos em 20 grupos de dois clubes cada;
III - Terceira fase: 20 clubes distribuídos em 10 grupos de dois clubes cada;
IV - Quarta fase: 16 clubes (10 oriundos da 3ª fase, mais seis clubes, sendo os cinco que disputam a Liber-
tadores mais o quinto colocado do Brasileiro de 2015, distribuídos em oito grupos de dois clubes cada;
V - Quinta fase: oito clubes distribuídos em quatro grupos de dois clubes cada;
VI - Sexta fase (semifinal): quatro clubes distribuídos em dois grupos de dois clubes cada;
VII - Sétima fase (final): dois clubes, em um grupo.

Premiação
Em cinco anos, de 2012 a 2016, a premiação ao campeão da Copa do Brasil subiu de R$ 4,2 milhões para 
R$ 10,74 milhões, num aumento de 155%. Os valores correspondem à soma das cotas de participação nas 
sete fases do mata-mata, até o título. Repetindo o sistema de distribuição, com verbas diferenciadas nas 
duas primeiras etapas, a 28ª edição tem três grupos de clubes, de acordo com o ranking nacional. Botafogo 
e Campinense se enquadram no Grupo 3. A verba é paga de forma integral, diretamente pela Confedera-
ção Brasileira de Futebol, ao fim de cada fase. 

1ª fase – R$ 480 mil (grupo 1) / R$ 420 mil (2) / R$ 240 mil (3)
2ª fase  – R$ 600 mil (grupo 1) / R$ 480 mil (2) / R$ 300 mil (3)
3ª fase  – R$ 660 mil
Oitavas de final – R$ 840 mil
Quartas de final – R$ 960 mil

Semifinal – R$ 1,2 milhão
Vice-campeão – R$ 2 milhões
Campeão – R$ 6 milhões
Cota máxima do campeão: 
R$ 10,74 milhões

Premiação de 2016

O Botafogo inicia hoje a 
sua participação na Copa do 
Brasil de 2016. O Belo en-
frenta às 20h30, no Estádio 
Gilbertão, em Lins-SP, o Li-
nense, equipe da série A do 
Campeonato Paulista. Este 
será o primeiro encontro 
entre as duas equipes. A par-
tida terá um trio de arbitra-
gem de Mato Grosso do Sul. 
O árbitro central será Paulo 
Hscleich Vollkopf, auxiliado 
por Leandro dos Santos Ru-
berdo e Sérgio Alexandre da 
Silva.

Esta será a décima quar-
ta participação do Botafogo 
na Copa do Brasil, que come-
çou em 1989. De lá para cá, 
as melhores campanhas do 
clube foram em 2011 e 2014, 
quando conseguiu eliminar 
o Vitória e o Goiás, respec-
tivamente e passou para a 
segunda fase da competição. 
A última participação foi no 
ano passado, quando foi eli-
minado na primeira fase pelo 
Botafogo carioca, depois de 
um empate em 2 a 2 em João 
Pessoa, e uma derrota no Rio 
de Janeiro por 4 a 2.

O Botafogo vai com for-
ça total para esta partida. 
Todos os jogadores estão à 
disposição da comissão téc-
nica. O único desfalque será 
no banco. O treinador Ita-
mar Schuller não vai poder 
comandar a equipe, por re-
comendações médicas. Ele 
se sentiu mal no jogo contra 
o Sousa, e teve de ser aten-
dido por uma ambulância 
no Estádio Almeidão. Na se-
gunda-feira, ele voltou a se 
sentir mal, e foi submetido a 
uma série de exames. O mé-
dico do clube, Dr. Fábio Fa-
rias, recomendou a perma-
nência do treinador em João 
Pessoa, para tratamento.

Diante da impossibili-
dade de contar com Itamar 
Schulle, o time será dirigido 
pelo auxiliar técnico, Michel 
da Luz, que está em São Pau-
lo, desde o último sábado. Ele 
foi assistir o jogo do Linense, 
pelo Campeonato Paulista, 
contra o Red Bull Brasil.  Pelo 
treino de ontem, realizado 
na cidade Bauru, localizada a 
cerca de 100 quilômetros de 
Lins, local da partida de hoje 
à noite, o time titular do Bo-
tafogo deverá ser o mesmo 
que enfrentou o Sousa. 

A provável equipe será 
Michael Alves, Plínio, Mar-
celo Xavier e Magno Alves; 
Ângelo, Djavan, Val, Pedro 
Castro e Jeffersson Recife; 
Carlinhos e Muller Fernan-
des.

No Linense, o ambiente 
não é dos melhores, depois 
da derrota do último final de 
semana para o Red Bull Bra-
sil. A equipe vinha bem no 
Campeonato Paulista, com 
vitórias importantes, como 
a sobre o Palmeiras, em São 
Paulo, mas com a derrota, a 
equipe saiu da zona de clas-
sificação do grupo A. Com 
13 pontos, a equipe de Lins 
agora ocupa a terceira colo-
cação.

Apesar da derrota, o 
técnico Moacir Júnior está 
confiante em começar bem 
a Copa do Brasil. Segundo 
ele, é muito importante que 
o Linense consiga uma boa 
vitória, para jogar com tran-
quilidade na partida da vol-
ta, em João Pessoa. Sem ne-
nhum problema médico ou 
disciplinar, o treinador não 
confirmou, mas tudo indica 
que ele vai repetir a escala-
ção que vem utilizando nos 
últimos jogos. 

O Linense deverá en-
trar em campo com Oliveira, 
Paulo Henrique, Jorge Luiz, 
Rodrigo Lobão e Guilherme 
Lazaroni; Bileu, Marcão, Fi-
lipe Soutto e Thiago Hum-
berto, Schumacher e William 
Potter. 

Nada como uma boa vi-
tória, em um clássico, para 
mudar o ambiente em uma 
equipe de futebol. E no Auto 
Esporte, não é diferente. De-
pois de uma semana de mui-
ta pressão, e da possibilidade 
real de disputar o torneio da 
morte, o Alvirrubro venceu o 
Treze, por 2 a 0, e deu um sal-
to da última posição do grupo 
A, para a terceira colocação. 
Se a fase de classificação ter-
minasse hoje, o Auto Esporte 
estaria classificado para a pró-
xima fase da competição, com 
11 pontos. 

Para o técnico Índio Fer-
reira, a vitória chegou na 
hora certa, e é fruto do tra-
balho intenso dos jogadores. 
“Nós estávamos precisando 
desta vitória. Os jogadores 
entenderam o momento difí-
cil que o clube estava passan-
do, e sabiam que só uma vitó-

ria nos manteria com chances 
de classificação. A dedicação 
foi total, e o resultado foi o 
que vocês viram, com nossa 
equipe vencendo e conven-
cendo”, disse o treinador.

Ontem, na reapresenta-
ção dos atletas, Índio Ferreira 
parabenizou o grupo, e pediu 
para manter o ritmo nos dois 
jogos que ainda faltam nesta 
fase de classificação. “Ven-
cemos uma batalha, mas a 
guerra continua. Domingo, 
teremos um jogo dificílimo 
contra o Esporte em Patos. 

Os dois clubes precisam 
do resultado. Temos que man-
ter a mesma dedicação nos 
treinos e lá no dia do jogo, se 
quisermos nos classificar”, dis-
se o técnico. Para esta partida 
contra o Esporte, o único des-
falque será o volante Rhuan, 
que levou o terceiro cartão 
amarelo.

Auto entra na briga direta pela classificação
CAMPEONATO PARAIBANO

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores do Botafogo entram em campo hoje em Lins -SP para a sua terceira competição da temporada, a disputa da Copa do Brasil

Alvirrubro derrotou o Treze por 2 a 0 no Almeidão
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Doping é maior preocupação do 
Comitê Olímpico na Rio 2016
Força-tarefa está sendo 
criada para garantir a
lisura nas competições

O Comitê Olímpico In-
ternacional (COI) terá em 
breve uma força-tarefa para 
combater e prevenir o do-
ping nas Olimpíadas do Rio. 
A informação foi divulgada 
na última segunda-feira pelo 
site britânico Inside The 
Games. Um dos objetivos é 
identificar possíveis falhas 
em competições que acon-
tecem pelo mundo antes dos 
Jogos. O grupo de trabalho 
atuará em parceria com to-
das as agências nacionais 
antidopagem.

O secretariado da for-
ça-tarefa será feito pela 
Agência Antidoping Britâ-
nica (UKAD), escolhida pela 
Agência Mundial Antidoping 
(Wada), que irá gerir o gru-
po de trabalho sob a lideran-
ça do COI.

“Este é um passo impor-
tante no esporte global e na 
proteção dos atletas limpos. 
É uma oportunidade única 
para as federações interna-
cionais e organizações na-
cionais se integrarem para 
garantirem programas de 
testes bem direcionados”, 
afirmou ao Inste The Games, 
a secretária-executiva da 
UKAD, Nicole Sapstead.

A troca de conhecimen-
to entre as federações será 
usada para traçar o melhor 
método e lançar parâmetros 
de prevenção e controle de 
doping antes do Rio 2016. 
A criação da força-tarefa do 
COI surge em um momento 
de grande evidência do as-
sunto graças à suspensão 
imposta à Federação Russa 
de Atletismo.

Há duas semanas, o Co-
mitê Olímpico Internacional 
anunciou que a Corte Arbi-
tral do Esporte (CAS) ficará 
responsável pelos casos de 
doping das Olimpíadas do 
Rio de Janeiro. Até os Jogos 
realizados em Londres 2012, 
a Comissão de Disciplina do 
próprio COI era quem toma-
va a decisão inicial sobre os 
testes positivos. Com a mu-
dança para o CAS, a intenção 
é de total independência 
da entidade como previa a 
decisão tomada na chama-
da Agenda 2020, uma carta 
de intenções publicada por 
Bach em 2014.

A grande missão da 
Williams de Felipe Massa e 
Valtteri Bottas na tempo-
rada de 2016 é melhorar o 
desempenho do carro nas 
curvas de baixa velocida-
de, principal ponto fraco 
das últimas temporadas. 
Na preparação para o cam-
peonato que começa neste 
final de semana, o brasilei-
ro acredita que a meta foi 
parcialmente atingida, mas 
reconhece que há muito 
trabalho pela frente.

Usando como exemplo 
o Circuito da Catalunha, 
onde foram realizados os 
testes de pré-temporada, 
Massa observou que o carro 

continua bem nas curvas de 
alta velocidade, mas ainda 
fica devendo nas mais len-
tas.

“Acho que éramos pro-
vavelmente os mais rápidos 
no primeiro setor, mas não 
no terceiro. No terceiro se-
tor, ainda precisamos me-
lhorar. É claro que esse já 
era o ponto mais fraco do 
nosso carro ano passado e 
sabemos que ainda não te-
mos o melhor carro neste 
tipo de curva”, avaliou o 
brasileiro.

“Acho que o carro é 
melhor do que ano passa-
do, então definitivamente 
tenho uma sensação me-

lhor nas curvas de baixa 
velocidade em relação ao 
ano passado. Sabemos que 
ainda precisamos continuar 
melhorando, trabalhando 
em relação a onde estáva-
mos no meio da temporada 
até agora especialmente 
nesta área. Mas acho que 
a reação do carro foi positi-
va.”

Mesmo com os bons 
sinais, Massa prefere não 
arriscar a respeito da atual 
posição da Williams. O time 
foi terceiro colocado nos 
últimos dois campeonatos, 
mas no final do ano passa-
do passou a ser pressionado 
por Red Bull e Force India.

Felipe Massa se mostra animado para a estreia na temporada
FÓRMULA 1

Mecânicos e engenheiros dão atenção ao carro do brasileiro Felipe Massa, da Williams

Sidão não perde a esperança de disputar os Jogos
Campeão mundial em 

2010, vice-campeão olímpico 
em 2012 e presença frequente 
na Seleção Brasileira de Vôlei 
ao longo da última década, Si-
dão corre contra o tempo para 
ter condições de jogar em casa 
a segunda Olimpíada de sua 
carreira.

Condição técnica, ele tem. 
Mas a parte física e a falta de 
ritmo de jogo são empecilhos 
a pouco menos de cinco me-
ses para o início dos Jogos. E 
a razão para isso é simples. O 
central não disputa uma par-
tida desde novembro do ano 

passado - perdeu toda a fase 
de classificação da Superliga 
pelo Sesi - e  ainda não sabe se 
poderá atuar nos playoffs, que 
estão em andamento. Tudo 
em decorrência de uma cirur-
gia feita em um tendão do om-
bro direito. 

Ainda assim, mantém a 
esperança de estar em quadra 
no Rio de Janeiro atrás do ouro 
que não veio em Londres.

"Vou lutar até a morte 
para conseguir jogar no Rio. 
Se souber que tenho uma 
pequena chance, nem que 
seja 1%, não vou desistir. 

Meu sonho é ser campeão 
olímpico e deixei escapar 
por pouco", afirmou o joga-
dor ao UOL Esporte.

Apesar de não jogar há 
um bom tempo, Sidão está 
confiante. Isso porque faz 
musculação sem sentir ne-
nhum tipo de incômodo e 
pouco a pouco vai retomando 
os treinos com bola, ainda sem 
contato com os companheiros. 
Aos poucos, também vai fican-
do mais forte e recuperando 
massa muscular após perder 
sete quilos em decorrência da 
operação.

VOLEIBOL

Fischer é mais uma baixa para a seleção
A Seleção Brasileira Mas-

culina de Basquete tem mais 
uma baixa para a Olimpíada. 
O jovem Ricardo Fischer, de 
24 anos, que estava na briga 
pelo posto de terceiro armador 
do time nacional sofreu uma 
ruptura do ligamento cruza-
do anterior do joelho direito e 
precisará ser submetido a uma 
cirurgia.

Segundo o departamento 

médico do Bauru, equipe que 
defende, o processo de recu-
peração do atleta está previsto 
para durar entre seis e oito me-
ses. Pela previsão mais otimis-
ta, só voltaria à quadra em se-
tembro, um mês após os Jogos 
do Rio de Janeiro. Além disso, 
a operação ainda não tem data 
marcada para ocorrer.

Fischer se lesionou na 
última sexta-feira quando 

faltavam dois minutos para 
o fim do jogo da semifinal da 
Liga das Américas, contra o 
Flamengo.

Com a baixa de Fischer, a 
briga pela posição de tercei-
ro armador deverá ficar entre 
Larry Taylor e Rafael Luz. Mar-
celinho Huertas e Rauzlinho 
são nomes certos na seleção.

Fischer esteve presente 
nas últimas convocações do 

técnico Rubén Maganno. ele 
foi campeão dos Jogos Pan-A-
mericanos de Toronto (CAN) e 
participou da Copa América do 
México, no qual o Brasil acabou 
apenas na nona colocação.

Além do armador, o téc-
nico Rubén Magnano também 
já havia perdido para a Olim-
píada o pivô Tiago Splitter, que 
passou por uma cirurgia no 
quadril.

BASQUETE

As provas de atletismo são as que mais preocupam a organização das Olimpíadas, esporte onde tem acontecido o maior número de atletas dopados nos últimos anos

Sidão, que se recupera de contusão, com o técnico Bernardinho

Ricardo Fischer, do Bauru

FOTOS: Reprodução/Internet



Muricy quer o time bem focado
CONFIANÇA X FLAMENGO

Técnico deve manter a 
mesma formação que
jogou contra o Madureira

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de março de 2016

O técnico Muricy Rama-
lho não anunciou a escala-
ção, mas deve ser a mesma 
que derrotou o Madureira no 
último sábado pela Taça Gua-
nabara, hoje às 21h45, con-
tra o Confiança, na estreia da 
Copa do Brasil de 2016  Ele 
evita falar em vantagem e 
prega respeito ao adversário. 
“O Flamengo tem de entrar 
em campo muito concentra-
do porque o futebol hoje está 
muito nivelado. Primeiro é 
importante vencer e essa 
vantagem quem vai resolver 
são os jogadores dentro de 
campo até porque não exis-
te mais time bobo no futebol 
brasileiro”. 

O Flamengo disputou 
20 partidas em Aracaju. So-
freu apenas uma derrota, em 
1970. Foram 16 vitórias e 
três empates. A última parti-
da do Flamengo em Aracaju 
foi em 2013, num amistoso 
internacional. O Rubro-Ne-
gro venceu por 2 a 1 o Racing 
da Argentina no dia do ani-
versário do clube da Gávea. 
Os gols do time comandado 
por Waldemar Lemos foram 
marcados por André Gomes 
e Edílson Capetinha. O único 
revés na capital de Sergipe 
foi 1 a 0 para o Bahia, pela 
Taça de Prata de 1970.

A última partida oficial 
em Sergipe foi há 35 anos. O 
time era aquele que é consi-
derado o melhor Rubro-Ne-
gro de todos os tempos. E 
o resultado não é difícil de 
adivinhar: 2 a 0 contra o Ita-
baiana, em fevereiro, pelo 
Campeonato Brasileiro de 
1981. O velho Batistão, que 
à época teve arrecadação 
recorde de três milhões de 
cruzeiros, recebeu mais de 
32 mil pessoas - hoje a capa-
cidade do estádio, reformado 
para ser sub-sede da Copa (a 
Grécia treinou por aqui antes 
do Mundial), é a metade. Os 
gols foram de Peu e Nunes. 
Zico e Júnior desfalcaram o 
Flamengo naquele 1º de fe-
vereiro por estarem a servi-
ço da Seleção Brasileira. 

O Flamengo também 
tem ampla superioridade 
nos confrontos com o Con-
fiança, com quatro vitórias 
em quatro partidas. O último 
jogo foi em amistoso realiza-
do em 1990. Nélio marcou o 
gol Rubro-Negro no triunfo 
por 1 a 0. Até esta quarta-fei-
ra, o único duelo oficial entre 
as duas equipes ocorreu em 
1977, pelo Campeonato Bra-
sileiro, com vitória por 3 a 1 
no Maracanã.

Primeira Liga
A semifinal da Primeira 

Liga, entre Flamengo e Atléti-
co-PR, dia 23, às 21h30, será 
no Estádio Mário Heleno, em 
Juiz de Fora (MG). A confir-
mação foi dada na noite de 
segunda-feira, após acordo 
entre a diretoria carioca, a 
prefeitura da cidade mineira 
e a Ferj. Embora a venda de 
ingressos não tenha começa-
do - o que deve acontecer nos 
próximos dias - a expectativa 
é de casa cheia, pelo caráter 
decisivo do jogo e também 
pelo número de flamenguis-
tas na região.

Em consenso com o De-
partamento de Futebol, a 
diretoria concluiu que Juiz 
de Fora seria uma alternati-
va boa tanto para a logística 
quanto para os cofres.

Lugano não admite erro na Venezuela
“Se o São Paulo errar, já 

era”. A franqueza de Diego Lu-
gano sobre a partida de hoje 
às 19h30, contra o Trujillanos 
na Venezuela, escancara a 
responsabilidade que o Tri-
color terá pela frente nessa 
terceira rodada da fase de 
grupos da Copa Libertadores. 
Ao afirmar que a margem de 
erro do clube na competição 
já atingiu o limite, o zaguei-
ro alertou os demais jogado-
res que uma derrota contra 
o time venezuelano acabará 
com as chances de classifica-
ção da equipe às oitavas de 
final.

“Não existe outra alter-
nativa que não seja ganhar. 
Temos que focar nesse jogo. 
Não existe margem para 
erro, é o primeiro dos últi-
mos jogos. Se não vencer-
mos, ficará quase impossível 
classificar”, disse o uruguaio. 
“Se o time não vencer, não há 
chance de avançar. É uma si-
tuação quase igual à do jogo 
contra o River Plate. A Liber-
tadores ficou muito apertada 
para nós, e essa é a primeira 
de quatro finais em que não 

TRUJILLANOS X SÃO PAULO

Artilheiro Beltrán preocupa o Alvinegro
Acostumado a ter uma 

defesa sólida desde a chega-
da do técnico Tite, no início 
do ano passado, o Corin-
thians revê hoje o único ad-
versário que conseguiu fazer 
três gols na zaga alvinegra 
no mesmo jogo em 2016. Por 
isso, a estratégia está monta-
da para conter o Cerro Por-
teño às 21h45 (horário de 
Brasília), pela quarta rodada 
do Grupo 8 da Taça Liberta-
dores, no Itaquerão.

A principal preocupação 
é com o artilheiro Guillermo 
Beltrán, autor de dois dos 
três gols paraguaios na vitó-
ria do Cerro por 3 a 2, em As-
sunção, quarta-feira passada. 
Aos 31 anos, ele é o goleador 
do Cerro em 2016, com qua-
tro gols marcados em apenas 
sete jogos.

Beltrán foi um dos três 
titulares poupados na parti-
da do fim de semana contra 
o Deportivo Capiatá, pelo 
Campeonato Paraguaio. Ele, 
o zagueiro Victor Mareco e 
o volante/lateral Carlos Bo-

CORINTHIANS X CERRO PORTEÑO

net são os mais velhos do 
time, e por isso foram pre-
servados pelo técnico César 
Farías.

Isso significa que o cen-
troavante vai enfrentar o 
Corinthians com as pernas 
descansadas. Má notícia para 

Felipe e companhia. O za-
gueiro, principalmente, so-
freu com a qualidade de Bel-
trán na bola aérea – ele tem 
1,83m – e também na movi-
mentação ao redor da área.

“É um jogador brigador, 
no momento não cheguei a 

ver a bola, ele me surpreen-
deu um pouco. Depois o time 
estava exposto. Sabemos que 
não é desculpa, corrigimos e 
vamos fazer tudo o que esta-
mos fazendo no ano. Aquele 
foi um jogo à parte” afirmou 
Felipe.

No jogo disputado no Paraguai, o time local levou a melhor e venceu o Corinthians por 3 a 2

podemos errar. Se o São Pau-
lo errar, já era”.

O tropeço por 1 a 0, no Pa-
caembu para o The Strongest, 
aumentou a pressão sobre 
os comandados de Edgardo 
Bauza e deixou os torcedo-
res apreensivos com relação 
a uma eliminação precoce na 

Libertadores. Com apenas um 
ponto, conquistado no empate 
por 1 a 1 com o River Plate, na 
última quarta-feira, o Tricolor 
ocupa a terceira colocação do 
Grupo A do torneio.

“É complicado perder 
para um time como o Stron-
gest, que dificilmente perderá 

pontos em La Paz [por conta 
da altitude]. Agora temos 
de encarar essas finais para 
continuar na Libertadores”, 
afirmou Lugano, que esteve 
ausente na derrota por 2 a 0 
para o Palmeiras, no domin-
go, para se recuperar fisica-
mente.

Muricy Ramalho conversou bastante com os jogadores e pediu muita atenção e respeito ao adversário de hoje pela Copa do Brasil

O São Paulo está em situação difícil na Libertadores e em crise após a derrota para o Palmeiras

Vasco derrota o 
São Cristóvão
em jogo treino 
com os reservas

O elenco do Vasco se re-
apresentou ontem em São 
Januário e se os titulares fize-
ram apenas um trabalho rege-
nerativo, os reservas foram a 
campo suar a camisa. Eles par-
ticiparam de um jogo treino 
contra o São Cristóvão e ven-
ceram a partida por 1 a 0, gol 
do atacante William Barbio, de 
cabeça.

A partida amistosa ser-
viu para o técnico Jorginho 
observar e dar ritmo de jogo a 
alguns reservas que vem rece-
bendo poucas oportunidades 
nesta temporada. Um jogador 
recebeu atenção especial do 
treinador: o volante Diguinho. 
Ele iniciou a temporada reali-
zando um tratamento de equi-
líbrio muscular com o Caprres 
(Centro Avançado de Preven-
ção, Reabilitação e Rendimen-
to Esportivo) e já está liberado 
para atuar, mas o treinador 
ainda pretende dar um pouco 
mais de ritmo ao jogador.

Em campo, Diguinho teve 
uma boa atuação como pri-
meiro volante. Firme na mar-
cação, mostrou desenvoltura 
e nenhuma limitação de mo-
vimentos durante o jogo trei-
no. Quem deixou a desejar foi 
Yago Pikachu, muito discreto 
durante toda a partida.

Os reservas entraram 
em campo com Jordi, Bruno 
Ferreira, Rafael Vaz, Jomar e 
Henrique; Diguinho, Bruno 
Gallo, Yago Pikachu, Mateus 
Pet e Matheus Índio; William 
Barbio.

Andrezinho
Depois de atuar na vitó-

ria por 2 a 0 sobre o Bangu, no 
último domingo, Andrezinho 
recebeu folga na segunda-fei-
ra, assim como os outros titu-
lares. Já era de noite quando 
o jogador se envolveu em um 
acidente de trânsito na Barra 
da Tijuca, Zona Oeste do Rio 
de Janeiro. Em nota, a assesso-
ria do atleta esclareceu o epi-
sódio e confirmou que não foi 
nada grave.

Cearense
20h 
Ceará x Uniclinic
21h45
Guarany-S x Maranguape

Copa do Brasil
20h30 
Linense x Botafogo
Parauapebas x Londrina
Goianésia x ABC
21h45
Rio Branco x Santa Cruz
Confiança x Flamengo
Imperatriz x Fortaleza
Globo x Bahia 

Libertadores
19h30 
The Strongest x River Plate 
Trujillanos  x São Paulo 
21h45
Atlético x Colo-Colo 
Corinthians x Cerro Porteño

Liga dos Campeões
16h45 
Barcelona x Arsenal 
Bayern de Munique x Juventus 

Jogos de hoje

FOTOS: Reprodução



PB continuará apenas 
com uma vaga por causa 
do ranking nacional

Competição terá 48 participantes
Brasileiro da série d
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A Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) con-
firmou ontem, o aumento 
de participantes do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
D/2016. A disputa contará 
com 48 participantes, oito 
a mais que no ano passado. 
Serão doze grupos de qua-
tro integrantes, uma forma 
de evitar que haja clubes de 
folga. Diante da decisão da 
entidade nacional, São Paulo 
terá mais dois integrantes, 
com Rio de Janeiro, Ceará, 
Alagoas, Rio Grande do Nor-
te e Pará, com um. A Paraíba 
continuará apenas com uma 
vaga, já que no ranking da 
federação o Estado está na 
16ª colocação.

Para um dos integrantes 
da diretoria técnica da FPF, 
José Araújo, o critério da CBF 
para aumentar mais um clu-
be na disputa deve ser pelo 

ranking. Ele frisou que a bri-
ga será boa entre os 9 clubes 
participantes do Estadual, 
já que o Botafogo disputará 
a Série C do Brasileirão. O 
campeão do Paraibano/2016 
tem vaga garantida na quar-
ta divisão nacional. “Acredito 
que teremos uma boa bri-
ga entre os integrantes na 
vaga pela Série D. Eu acredi-
to que o aumento de times 
de outros estados foi pelo 
ranking”, frisou.

No que depender da vonta-
de de Neymar, o Brasil terá um 
reforço de peso acima dos 23 
anos para as Olimpíadas. Em en-
trevista ao portal “Goal.com”, o 
craque do Barcelona reforçou o 
desejo de estar no Rio e repre-
sentar o país na busca pela inédi-
ta medalha de ouro.

“Jogar novamente os Jogos 
Olímpicos seria um sonho para 
mim. Seria uma grande honra 
representar o Brasil novamen-
te na Olimpíada, especialmente 
porque desta vez será em casa. 
Estou muito entusiasmado para 
estar lá, não só pela medalha 
de ouro que o Brasil tanto quer, 

mas por fazer isso no meu paÍs”, 
disse.

O próprio Neymar sabe que 
a pressão em alta em virtude dos 
fracassos históricos nos Jogos. 
Em 2012, ele estava em campo 
na derrota para o México, por 2 
a 1, na final, em Wembley.

“É difícil mandar uma men-
sagem aos brasileiros e prometer 
alguma coisa. A única coisa que 
posso assegurar a eles é que farei 
meu melhor para honrar a nossa 
camisa, com toda minha força e 
meu futebol, para que possamos 
chegar o mais longe possível”. 

O atacante brincou sobre o 
filho Davi Lucca, de quatro anos, 

aparentemente pouco ligado ao 
esporte do pai.

“Não acho que meu filho 
entenda que ele tem um pai fa-
moso. Ele sabe que jogo futebol, 
mas creio que ele não captura o 
tamanho, a dimensão do que o 
pai dele é. Acho que meu filho 
não nasceu para o futebol! Até 
aqui ele não gosta de futebol, 
mas vamos ver o que acontece! 
Ele só tem quatro anos”, disse.

Sobre o que lhe dá saudades 
do Brasil, Neymar também mos-
trou-se bem-humorado.

“O que me faz sentir falta do 
Brasil são meus amigos, minha 
família... E as festas!”, ressaltou.

Neymar quer defender o Brasil
oliMPÍadas 2016

FOTO: Reprodução/Internet

Neymar disse que 
seria uma grande 
honra representar o 
Brasil novamente 
na Olimpíada

São Paulo terá 
mais dois 
integrantes, 
com Rio de 
Janeiro, Ceará, 
Alagoas, Rio 
Grande do Norte 
e Pará, com um

Cerca de 40 atletas da 
Associação dos Caminhantes 
e Corredores de Ruas da Pa-
raíba (Ascorpa) participam 
da Corrida das Pontes, no 
próximo domingo, às 7h, que 
terá largada do Forte Brum, 
próximo ao Marco Zero, em 
Recife-PE, com um percur-
so de 5 e 10 quilômetros. 
O embarque acontecerá no 
próximo sábado, com 15 mu-
lheres e 25 homens, na busca 
de medalhas. Ano passado 
o campeão geral foi o atleta 
da Ascorpa, nos 5km, Ismael 
Silva. Entre os destaques da 
associação, estão, Francisco 
de Assis,  Luciano Martins e 
José Rosendo (masculino), 
enquanto no feminino, Már-
cia Carioca, Marijara, Luana, 
Ana Lúcia, Maria José e Fer-
nanda Oliveira.

No próximo mês, no dia 
24, a Ascorpa organizará a 
Corrida do Índio, que acon-
tecerá às 8h, na Mata da Chi-
ca, no Conde, com um per-
curso de 6km. As inscrições, 
que custam R$ 20,00, estão 
abertas na sede da associa-
ção, que fica no 3º andar do 
Edifício Altamira, localizada 
na Rua Miguel Couto, nº 302, 
no Centro. Maiores infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone 8830 6501. 
No dia 30 de abril, os atle-
tas da Ascorpa participarão 

da Corrida de Tiradentes, às  
16h, com largada no Edifício 
João Marcos até o posto da 
Penha. A organização é do 
major Joceildo de Oliveira, 
com inscrições que custam 
R$ 40,00 e 50,00, que po-
dem ser feitas no Centro de 
Ensino da Polícia Militar, em 
Mangabeira.

No dia 1º de maio, a As-
corpa organizará a Corrida 
do Trabalhador, às 8h, em 
Mamanguape, com a taxa 
de inscrição ao preço de 
R$ 30,00. No mesmo dia, às 
16h, o Sindicato dos Traba-
lhadores de Juarez Távora 
realiza uma corrida de 6km, 
com taxa de inscrição de R$ 
40,00. Para o presidente da 
Ascorpa, Gledson Francisco, 
a associação está partici-
pando e organizando várias 
disputas na capital e no in-
terior do Estado, com atletas 
de ambos os sexos na briga 
por medalhas. Segundo ele, 
com a ajuda da diretoria e 
atletas a Ascorpa tem con-
seguido revelar atletas de 
todas as faixas etárias. “É 
fruto do trabalho que esta-
mos colocando em prática no 
fortalecimento da Ascorpa 
no Estado. Felizmente conto 
com a colaboração de todos 
os integrantes e atletas que 
desejam o melhor para a as-
sociação”, observou.

As equipes do Santo 
Onofre e ACF foram os des-
taques da 13ª edição da Taça 
Campina Grande de Futsal, 
que terminou no último do-
mingo, na Serra da Borbore-
ma. A primeira conquistou 
os títulos nas categorias do 
Sub-7, Sub-8 e Sub-17, en-
quanto a segunda, obteve 
as primeiras colocações no 
Sub-11 e Sub-20. Nas catego-

rias Sub-9 e Sub-10 a equipe 
do ECMP foi o destaque, en-
quanto o Benfica no Sub-13 e 
Sub-15.

O Esporte Clube Cabo 
Branco levou o título na cate-
goria Sub-14. Além da Paraíba 
a taça contou com 75 equipes 
dos estados de Pernambuco, 
Rio Grande do Norte, Alagoas 
e Ceará, reunindo 1.100 atle-
tas em 12 categorias.

40 atletas da Ascorpa 
vão participar de corrida

Santo Onofre e ACF 
são destaques em CG

eM reCiFe

FUTsal O novo presidente do 
João Pessoa Espectros, Die-
go Martins, disse em entre-
vista que a meta é conquistar 
o bicampeonato brasileiro 
de futebol americano. Ele 
frisou que o representante 
paraibano vem reforçando 
o grupo, com novos valores 
e atletas que estão chegan-
do. No mês passado o time 
americano realizou uma 
seletiva que aproveitou 31 
jogadores que serão apro-
veitados na temporada. Das 
“caras novas” do João Pes-
soa Espectros, o recebedor 
Heron Azevedo, ex-jogador 
do Cuiabá Arsenal é o mais 
novo integrante da equipe. 
Ele participou do Mundial 

da modalidade no ano pas-
sado, nos Estados Unidos.

Eleito no último dia 21 
de janeiro o sucessor do 
ex-presidente Guto Sousa - 
integrante da comissão téc-
nica da Confederação Brasi-
leira da modalidade - Diego 
Martins faz parte da história 
dos Fantasmas há bastante 
tempo. Ele começou como 
jogador ainda em 2007, 
quando disputou o primeiro 
PB Bowl, com passagem pela 
Seleção Paraibana, onde dis-
putou o Torneio de Seleções, 
em Sorocaba-SP e em Curi-
tiba, respectivamente. “De-
sejo colocar em prática tudo 
que aprendi com a colabora-
ção dos companheiros. Que-

remos manter a hegemonia 
do esporte nacional com um 
grupo forte e vitorioso. Es-
tamos reformulando o elen-
co com a chegada de vários 
atletas e reforços de quali-
dade”, observou Diego.

Dentro de campo o subs-
tituto do ex-treinador Brian 
Guzman - que foi estudar e 
comandar uma equipe no 
México - Kevin Veloso, teve o 
aval do dirigente que deseja 
contar com integrantes que 
conhecem de perto o clube. 
“Trata-se de um conhece-
dor do futebol americano 
que pode dar continuidade 
ao trabalho. A experiência é 
importante para um grupo 
forte”, frisou Diego. 

Presidente do Espectros diz que 
meta é conquistar bicampeonato

FUTeBol aMeriCano Seleção de nado 
sincronizado 
vai disputar 
Sul-Americano 

Atletas do nado sincroni-
zado que fazem parte da equi-
pe Furnas no Esporte, Lorena 
Molinos e as gêmeas Beatriz 
e Branca Feres iniciam nesta 
quarta-feira a disputa do Cam-
peonato Sul-Americano de Es-
portes Aquáticos, em Assun-
ção, no Paraguai. As três fazem 
parte da Seleção Brasileira do 
esporte, que até sábado ten-
tará manter a hegemonia da 
competição. 

O Sul-Americano será 
umas das principais competi-
ções que servirão de prepara-
ção para a Olimpíada do Rio, 
em agosto. O nado sincroniza-
do brasileiro fará apresenta-
ções nas provas livre e técnica 
de dueto misto.



Tintin CineClube dá continuidade à programação dedicada ao mês 
das mulheres, exibindo curtas-metragens com temática feminina 

Exposição Only You 
retrata desafios de um 
relacionamento a dois
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Rogério Almeida escreve 
sobre a trajetória de vida 
da famosa Madame Claude 
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Regina Lira lança hoje 
na FCJA o livro “Entre 
as linhas do deserto”
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As produções ‘Hooji’, ‘Gatilho de Prata’, 
‘Quinze’ e ‘A Dama do Estácio’ são os 
quatro curtas–metragens que o Tintin 
CineClube apresenta ao público hoje 
na Fundação Espaço Cultural (Fu-
nesc). As sessões, que foram intitu-
ladas de “Elas por Eles – Narrativas 
Femininas”, tem início às 19h30 e 

possuem entrada gratuita. É importante lembrar 
que a classificação indicativa é 16 anos.  A intenção 
da atividade veio com o objetivo de apresentar aos 
adeptos da sétima arte narrativas sensíveis que bus-
cam um olhar atencioso e que reconhecem a impor-
tância feminina e suas peculiaridades.  

Segundo uma das coordenadoras do Tintin 
CineClube, Liuba de Medeiros, a temática desse mês 
de março foi fácil de se escolher porque queríamos 
debater a mulher como tema. “Embora o foco seja a 
mulher, queríamos abordar ela de uma forma diferen-
te. Queremos fazer com que a visão do público seja 
mais dialógica, ou seja, que consigamos falar uma 
língua mais parecida, para que haja uma participação 
de ambos os gêneros nessa discussão sobre a mulher 
em nossa sociedade atual”, ressaltou a coordenadora 
do projeto. 

O diferencial das sessões dessa semana é que, em-
bora os filmes sejam sobre mulheres, todos eles foram 
produzidos por diretores homens. Então podemos 
dizer que é de fato um universo delas por eles. Além 
disso, a ideia base parte de uma curadoria madura que 
reconhece a importância de uma representação de gê-
neros mais ampla e diversificada no meio audiovisual 
e demais mídias de comunicação em massa.

Liuba Medeiros revelou ainda que, a curadoria dos 
filmes é feita através de alguns fatores. Muitas vezes 
temos ajuda dos colaboradores, dos próprios realiza-
dos que já apresentaram suas produções que vamos 
sempre nos atualizando com coisas novas e da nossa 
própria memória. “Estamos tentando voltar a ter te-

máticas mensais, por exemplo, esse mês estamos com 
o tema mulher, mas logo após já estamos pensando em 
qual tema podemos abordar”, completou.

Então pra quem se interessou pela discussão, 
o filme dirigido por Marcello Quintella e Boynard, 
“Hooji”, dá o pontapé inicial nas sessões. A gravação 
das cenas, que foi feita em 2012, e o filme conta a his-
tória de uma viúva que prepara a celebração budista 
pela alma de seu marido – o “hooji”. Ela espera por 
seu casal de filhos, até que um misterioso telefonema 
muda tudo. Um conto sobre saudade, solidão e espe-
rança. Livremente inspirado no haikai da morte do 
poeta japonês Umezawa Bokusui (1875-1914).

Estrelado por Carlos Takeshi (Pai), Miwa Yanagi-
zawa (mãe), Michele Hayashi (filha) e Danilo Wata-
nabe (filho), a produção já ganhou algumas premia-
ções. Além disso, foi dirigido por Marcello Quintella 
e Boynard que é carioca e jornalista por formação. O 
Cinéfilo após os 40 anos começou a estudar roteiro. 
Em 2010, produziu e dirigiu seu primeiro curta, “Si-
tiados”. O filme teve boa aceitação em festivais e isso 
o estimulou a abrir a sua própria produtora, a Fata 
Morgana Filmes. Em 2012, com baixíssimo orçamen-
to, produziu “Hooji”, que já foi exibido em festivais de 
cinema em 17 países. 

Para o diretor Marcello Quintella e Boynard, a 
protagonista não poderia ser qualquer atriz, sob 
pena de destruir o filme por excesso. “Menos é mais” 
– essa era a premissa, relativamente a todos os as-
pectos do filme. Então, surgiu para nós Miwa Yanagi-
zawa, uma atriz brilhante que muito ajudou a todos 
a encontrar o tom do filme e, particularmente, muito 
me ensinou sobre o que é dirigir um ator. “Durante o 
processo das filmagens, a cada cena que acabávamos 
de rodar, sentia crescer na equipe a confiança de que 
algo diferente iria resultar daquilo tudo. Como um 
grande ator faz diferença”, completou o diretor.

Logo após é a vez do curta-metragem do diretor 
paraibano Bruno de Sales. ‘Gatilho de Prata’ é uma 
produção do gênero ficção, gravado em 2014, na Pa-
raíba. Como elenco, podemos destacar Caroline Mon-
teiro e Tavinho Teixeira. A história do filme gira em 

torno da seguinte definição “Penso em você, tento te 
ajudar, mas seu campo de força não me deixa entrar”.

Para muitos pode parecer bastante confusa, 
mas o diretor Bruno de Sales explica que o filme 
fala sobre a história de uma mulher que se encontra 
sozinha e solitária. “Depois que seu marido parte, a 
personagem do curta fica sozinha e com isso ela cria 
uma barreira de proteção conta empecilhos que pos-
sam vir da sociedade como paqueras futuras e afins”, 
explicou o diretor. 

Já o filme ‘Quinze’, de Maurílio Martins, conta a 
história de Luiza que fará 15 anos e Raquel que tem 
alguns sonhos.  O curta chama a atenção de quem o vê 
devido a sua forma única de trabalhar a aproximação 
ao cinema clássico, coisa que vemos poucas vezes, no 
cinema brasileiro contemporâneo.  Além disso, seu 
estilo é mais próximo do narrativo-clássico.

Encerrando a sessão, a última exibição fica por 
conta de ‘A Dama do Estácio’, estrelado por Fernanda 
Montenegro e dirigido por Eduardo Ades. No média-
metragem,  o público irá se deparar com a persona-
gem Zulmira, uma velha prostituta. Um dia ela acorda 
obcecada com a ideia de que vai morrer e que precisa 
de um caixão. 

A ideia base para o filme veio quando Eduardo 
Ades ouviu a gravação de uma música da cantora 
Aracy de Almeida. Logo após, surgiu em sua mente 
à imagem do filme ‘Falecida’, feito em 1965 de Leon 
Hirszman baseado na peça de Nelson Rodrigues. 
“Queríamos uma história que juntasse as duas coisas, 
e a gente acabou criando uma continuação de A Fale-
cida, explicau o diretor Eduardo Ades. 

Lucas Silva
Especial para A União

n Evento: Tintin CineClube
n Sessão Elas por Eles – Narrativas Femininas
n Quando: hoje
n Local: Fundação Espaço Cultural
n Horário: 19h30
n Entrada: Gratuita

Serviço

Um brinde às mulheres

Programação da sessão de hoje:

Hooji 
Gatilho de Prata 

Quinze  
A dama do Estácio
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Rogério Almeida Presidente da Abrajet-PB - rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.brArtigo

Ao mestre, com carinho

 Sabia que era perigoso. Caminhar 
sozinha numa cidade assim, desconhe-
cida, ainda por cima num país árabe, 
sendo eu uma mulher, uma estranha, era 
um desafio imponderável, um sorriso de 
escárnio diante da sorte - mas não pudera 
evitar. Saíra, simplesmente. Num impulso.

Não sabia aonde ir, era tudo muito 
estranho, não conhecia nada. Saí cami-
nhando, sem rumo, pelas ruas daquele 
país esquisito, onde nada era normal. Pa-
rei um pouco, me sentia cansada, observei 
o prédio à minha frente, era magnífico. 
Decidi entrar, não tinha nada a perder, já 
estava correndo perigo, não faria mal um 
pouco mais. 

Entrei, observei as paredes do local, 
eram lindas. Avistei, então, um quadro, 
um quadro muito curioso. Cheguei mais 
perto para admirá-lo melhor. Era muito 
curioso ver as linhas do quadro, todas em 
sincronia. Não conseguia achar um sig-
nificado lógico para o que eu via, aquele 
quadro era, sim, o mais magnífico que eu 
já tinha visto na vida.

Decidi passar adiante, com certeza 
acharia mais coisas bonitas. Fui andando 
pelo corredor, não havia mais quadros, 
nem nada, apenas paredes, todas brancas, 

Quem visita Nice, a quinta cidade mais populosa da 
França, depois de Paris, Marselha, Lyon e Toulouse, os 
guias de turismo costumam mostrar entre outros pontos, 
a casa onde morava a Madame Claude (foto), célebre cafe-
tina e de fama mundial.

Madame Claude, cujo verdadeiro nome era Fernande 
Grudet, morreu aos 92 anos, no dia 19 de dezembro do 
ano passado. Em 1960, Madame Claude era uma referên-
cia entre os ditadores e diplomatas, chefes de Estado e 
milionários que a procurara para contratar os serviços 
exclusivos de belas e jovens mulheres francesas, que ela 
chamava de cisnes (swans).

Nascida numa família judia burguesa na cidade fran-
cesa de Angers, em 6 de julho de 1923, Madame Claude 
foi educada por freiras em um convento, e foi presa num 
campo de concentração por ter atuado como agente da 
Resistência Francesa durante a II Guerra Mundial. 

No 16º Arrondissement (bairro) em Paris, Madame 
Claude abriu seu primeiro bordel. E dizia sempre: “So-
mente existem duas coisas que as pessoas sempre pagam 
por elas: comida e sexo. E uma coisa que eu não sou é boa 
cozinheira”.

Cafetina de luxo, Madame Claude reinou durante cer-
ca de 20 anos sobre uma rede de 500 prostitutas e alguns 
garotos de programa que cobravam por uma noite de 
sexo entre 10 mil e 15 mil francos (1.500 a 2.300 euros), 
deixando uma comissão de 30%.

A rede utilizava mulheres que nada se pareciam com 
prostitutas, sendo muitas delas casadas, que atendiam po-
líticos e chefes de Estado, como o presidente norte-ameri-
cano John Kennedy, que segundo Madame Claude a pediu 
uma mulher que lembrasse a primeira-dama Jaqueline 
Kennedy, o presidente mundial da Fiat Gianni Agnelli, o 

Xá Reza Pahlevi do Irã, membros da máfia e muitos atores 
como Marlon Brando e Rex Harrisone, ditadores famosos 
como Muammar Gaddafi, do Líbano. 

Como informante da polícia e uma mulher que 
sempre dava boas gorjetas tinha a garantia necessária 
para nunca ser perturbada pelos órgãos de fiscalização 
e segurança.

Contudo, nos anos 70 com a chegada do Presiden-
te Valéry Giscard d`Estaing à presidência da França e 
o reforço do combate à prostituição, o exigente juiz 
Jean-Louis Bruguière começou a desmontar a organi-
zação de Madame Claude alegando que ela não estava 
pagando taxas, e exigiu uma cobrança de 11 milhões de 
francos (quase 5 milhões de libras). Com esta quantia 
impagável, só restou a Madame Claude fechar a casa no 
Champs Elysées e se mandar para Los Angeles (EUA), 
onde permaneceu por dez anos.

Em 1986 quando retornou à França foi presa por 
quatro meses. Depois que saiu da cadeia, teve uma recaída 
e abriu um novo bordel, mas novamente foi condenada e 
seguiu para a prisão de Fleury-Mérogis em 1992.

Madame Claude foi inspiração para vários escritores e 
foi tema de filmes como a “Bela da Tarde” (1967), de Luís 
Bunuel e “Madame Claude” (1977), dirigido por Just Jaeckin. 

Madame Claude, que há cerca de 15 anos morava 
em Nice, depois de dois anos hospitalizada, faleceu nesta 
cidade, esquecida pelos famosos clientes e pelas meninas 
que trabalharam para ela naquele tipo de trabalho que 
ninguém ousa dizer o nome.

Segundo o chefe de polícia Claude Cances, Madame 
Claude levou muitos segredos para o túmulo, mas que sem 
sombra de dúvidas era a mais famosa dona de bordel da 
França, uma verdadeira lenda!

Adeus à Madame Claude  

Ver tanta gente reunida no Clube Cabo Branco, dançan-
do, cantando, comemorando a vida sem ter medo ou vergo-
nha de ser feliz... e tudo para celebrar uma amizade! Foi uma 
boa ideia que tiveram José Mário Espínola e sua esposa Ilma,-
Neiliane Maia, Goretti Zenaide, Lae Trindade, Emilia Barreto, 
Dada Novais, dentre muitos outros.  Aléssio Toni é esse amigo 
que todos os seus amigos (e não são poucos!) gostam de ter. 
Amigos de 30, 40, 50 anos. Ex-alunos, familiares, embalados 
pelo gostoso som do Grupo Nossa Voz, que sabe cantar as 
músicas da juventude de Aléssio, da nossa, um tempo lírico 
no qual imperava a bossa nova, Vinícius de Moraes, Tom 
Jobim, Elizeth Cardoso, Nara Leão e todos aqueles que ilumi-
naram nossas juventudes com suas canções que falavam do 
amor, do sorriso, da flor, do barquinho no mar azul, da garota 
de Ipanema. Era um tempo muito lírico e amoroso, os anos 50 
e 60. (Quem quiser saber mais sobre esse tempo leia o livro 
“Chega de Saudade” de Ruy Castro). A guerra tinha acabado e 
o Rio de Janeiro era o epicentro dos nossos desejos, na época. 
Embora a capital do país tenha sido deslocada no início dos 
anos 60, para o Centro-Oeste, a novacap não assimilou as 
características da velhacap. E nem podia, porque lhe faltava o 
mar.  E o Lago Paranoá não bastava...

Não sou amiga de Aléssio desde esse tempo: só vim mo-
rar na “capital das acácias” em 1968 (por falar nisso, por onde 
andam as acácias da cidade?) e só então o conheci, através de 
amigos comuns como Alana Madureira, Tania Carneiro, Bob 
Zaccara, Neiliane Maia e as irmãs Pessoa (Zélia e Sônia), que 
me adotaram como amiga e generosamente compartilharam 
comigo seus amigos do coração. Tínhamos muito em comum, 
o que facilitou a adoção. Música, poesia, pintura, cerveja gela-
da eram só algumas das nossas afinidades. 

Para compor este texto pedi ajuda ao Dr José Mário 
Espínola (amigo de Aléssio de longa data, descendente de 
uma antiga família genovesa, originalmente Spinola, também 
ex-aluno do Mestre Aléssio). Na noite da festa homenageou-o 
lendo um texto rememorativo das experiências partilhadas 
por ambos e o próprio Aléssio me forneceu alguns dados, 
principalmente aqueles relativos ao seu pai, que não tive o 
prazer de conhecer. E registrando tudo, as lentes mágicas 
de David Trindade, que conhece bem a todos os amigos de 
Aléssio e pode registrar com propriedade os momentos mais 
bonitos da festa.

Aléssio é oriundo de família italiana (os Toni) e isso 
talvez explique seu gosto pela música, sua simpatia e efusivi-
dade. Aliás, a Paraiba pode se orgulhar de contar com várias 
famílias de origem italiana, que contribuíram para mudar a 
face da cidade: além dos Toni, temos os Zaccara, os Grisi, os 
Faraco, os Di Lascio, que aqui aportaram, muitos fugindo da 
séria crise econômica que se abateu sobre a Itália nas últimas 
décadas do século XIX e começo do século XX. Aqui monta-
ram seus negócios, constituíram família e se estabeleceram 
para sempre. Não podia deixar de mencionar os Lombardi, na 
ocasião representados por Dr. Ricardo Lombardi, coordena-
dor de uma campanha em defesa da Barreira do Cabo Branco. 

O Dr. João Batista Toni, pai de Aléssio, nascido em Cam-
pori, na Toscana, era engenheiro civil, mecânico e industrial, 
graduado pela Real Universidade de Turim e, um dos seus 
contemporâneos e amigos foi o importante físico Enrico 
Fermi, cujas pesquisas sobre o átomo resultaram na invenção 
da bomba atômica, o que muito o entristeceu. Dr. Toni parti-
cipou da implantação da fábrica Matarazzo, em João Pessoa, 
e construiu muitos casarões na rua das Trincheiras, Cardoso 
Vieira, e Varadouro. Construiu também muitas casas para os 
operários da fábrica sob sua direção. Foi também professor 
fundador da Escola de Engenharia da UFPB. Casado com uma 
paraibana, “a doce Dulcelina”, nas palavras do Dr José Mário, 
que ele conheceu na saída da Escola Normal e com ela gerou 
quatro filhos, sendo Aléssio o segundo, Carol a primeira, Elia 
a terceira e Pepe o caçula.

Além da sua natureza amistosa há outra virtude que lhe 
angariou vários amigos e admiradores. Seu primeiro vestibu-
lar foi para Direito, mas cedo manifestou-se em Aléssio a sua 
real vocação e trocou o Direito pelo curso de Letras: ele é um 
professor nato, apaixonado pelo ensino da Língua Portuguesa 
e não são poucos os que lhe atribuem a responsabilidade de 
ter-lhes despertado o amor pela nossa língua e literatura. 
Já ensinou em vários colégios da cidade e também em São 
Paulo, onde fez pós-graduação em semiótica, na PUC, sendo 
atualmente professor no Clubinho de Literatura do Zarinha 
Centro e Cultura, além de atuar como coordenador pedagógi-
co do Colégio Evolução, nesta cidade.

Na festa de sexta-feira, no Clube Cabo Branco, as home-
nagens eram para o amigo Aléssio Toni e para o professor 
Aléssio Toni. Num tempo em que o magistério tornou-se 
uma profissão tão desprestigiada, dá gosto ver um professor 
usufruindo em vida de todo o prestígio que deveria ser o usu-
fruto de todos que desempenham ou desempenharam esta 
nobre função de formar jovens com amor e competência.

Aléssio também rememora com saudades, os happy 
hours que vivenciou, ainda criança, no Parahyba Palace Hotel, 
nos idos de 1950, quando teve a oportunidade de conhecer 
muitos cantores famosos no cenário artístico nacional, como 
Doris Monteiro, Carlos Galhardo, Ivon Cury, além de outros 
que aqui aportavam em suas tournées pelo Nordeste. 

Aqui deixo os parabéns para o amigo Aléssio e 
agradeço a todos que tiveram a feliz ideia de homenageá-lo 
com uma festa tão bonita e animada, pontuada pela emo-
ção e afetividade.

O prédio

Crônica Ana Clara V. Brandão - escritora

sem nada. Continuei andando, avistei uma 
porta, mas não era uma porta qualquer, 
tinha alguns desenhos, desenhos bem 
diferentes, apertei um pouco os olhos 
para ver se conseguia entender aqueles 
desenhos. Não, não consegui. Abri a porta 
e entrei. Era uma sala, estava escuro, não 
conseguia enxergar nada. De repente, uma 
luz no fundo se acendeu, cheguei mais 
perto para ver o que era.

Não sabia dizer exatamente o que via, 
brilhava muito, cheguei a pensar que fosse 
uma estrela, mas não era possível. Desisti 
de tentar ver o que era. Não tinha como, 
brilhava demais! Foi então que vi do lado 
esquerdo outra porta.

Não tinha nada a perder entrando 
naquele lugar, pois já tinha chegado longe 
demais para voltar. Então, não pensei nem 
duas vezes e entrei. Havia uma espé-
cie de mesinha, bem no centro da sala. 
Aproximei-me da mesa, havia um bilhete 
que dizia: “Você não deveria ter entrado 
neste prédio!”. Gelei, comecei a ficar muito 
nervosa. O que iria acontecer? Eu real-
mente não sabia. Estava tensa demais para 
pensar.

Então aconteceu, não sei dizer como, 
simplesmente aconteceu. Senti uma pon-
tada nas costas, depois uma dor profunda, 
e em seguida, não senti mais nada, absolu-
tamente nada... 

FOTOS: Reprodução/Internet
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PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

No exato momento em que novo relatório da Organi-
zação para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE) indica que o Brasil inclui-se entre os dez 
países que têm mais alunos com baixo rendimento es-
colar em matemática, compreensão de textos e ciências, 
corremos o risco de enfrentar um processo de desestí-
mulo ao hábito de leitura, desencadeado pelo reajuste 
de 24% no preço do papel de imprimir, anunciado pelos 
fabricantes em fevereiro. Lembrando que essa majoração 
segue-se a aumento acumulado de 11% em 2015. É uma 
contradição, considerando que os livros são decisivos 
para que possamos reverter à má qualidade do ensino!

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) estima que o 
impacto desse reajuste no preço final para os consu-
midores será de 16%. Trata-se de um índice incompa-
tível com atual quadro recessivo do País. Não há como 
as famílias assimilarem um aumento de tal proporção. 
Portanto, o encarecimento do papel nacional e suas 
consequências na cadeia produtiva são um desestímulo 
ao hábito de leitura, que já é baixo em nosso País, de 1,7 
livro por habitante/ano. 

Além do desestímulo à leitura em geral, já bastante 
danoso ao País e à economia, as famílias terão de des-
pender mais dinheiro para comprar livros, inclusive 
os filhos estudantes, num momento em que é elevado 
o seu nível de endividamento, de queda da massa sala-
rial e crescimento do desemprego. Assim, os efeitos do 
aumento do papel são graves para as gráficas, editoras, 
livrarias, distribuidores, vendedores porta a porta e, 
principalmente, para a sociedade.

Por isso, é necessário um diálogo entre todos os seg-
mentos da cadeia produtiva, incluindo os fabricantes de 
papel e os distribuidores do insumo, gráficas e setor edi-
torial. Esse entendimento é importante para evitar a con-
tratação de serviços de impressão no exterior para fazer 
frente à oneração da produção interna. 

Entretanto, até mesmo essa possibilidade poderá 
ser comprometida em grande parte, caso seja aprovado 
o Projeto de Lei 7.867, de 2014, de autoria do parlamen-
tar Vicente Paulo da Silva (PT-SP). A matéria, em trami-
tação na Câmara dos Deputados, proíbe a impressão no 
exterior das obras compradas pelo Governo Federal no 
âmbito do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
e das contempladas pela Lei Rouanet. O projeto recebeu 
emenda na Comissão de Cultura que amplia a proibição 
também à importação do papel.

Com aumento do papel nacional e a restrição de im-
primir e comprar o insumo no exterior a preços menores, 
as editoras e os consumidores ficam submetidos a uma 
política oligopolista de preços. A consequência é mais um 
golpe no hábito de leitura, cuja disseminação é o nosso 
portal para o desenvolvimento!

Com apelo teatral, exposição no Rio de Janeiro
retrata desafios dos relacionamentos a dois

Literatura em destaque

Resultado de um trabalho de três 
anos feito sempre em um estúdio, a ex-
posição Only You, que o Centro Cultural 
Correios Rio de Janeiro está apresen-
tando ao público cerca de 140 trabalhos 
do fotógrafo de vanguarda Leonardo 
Kossoy, entre fotos, instalações e vídeos, 
que podem ser visitados de terça-feira a 
domingo, das 12h às 19h, com entrada 
franca, até 8 de maio. Protagonizadas 
pelos atores Gilda Nomacce e Germano 
Melo, as imagens retratam, com forte 
apelo teatral, o comportamento de ca-
sais em diversas situações, nas quais 
predomina a nudez dos personagens.

Uma canção pop americana dos 
anos 50, sucesso na voz do grupo The 
Platters e que até hoje é lembrada, dá 
nome à exposição. “A partir dos versos 
da música, o paulistano Kossoy pegou 
emprestado o título em inglês e o utili-
zou como tema da mostra: os desafios 
e as possibilidades do relacionamento a 
dois”, explica o curador e também fotó-
grafo Fernando Azevedo.

Segundo Azevedo, o nu que per-
meia as fotos é o figurino do artista. 
“Com seus fundos negros indetermina-
dos, a nudez também recusa referências 
de tempo e espaço”.

As fotos revelam situações bem 
contemporâneas, como a falta de comu-
nicação entre os casais e os olhares que 
não se cruzam. Para o artista, no entan-
to, a proposta vai mais além.

“Não quero falar só da relação en-

Mostra revela a falta de comunicação entre os casais e os olhares que não se cruzam

Em 16 de março de 1926, nascia o comediante, roteirista, 
produtor, diretor e cantor norte-americano Jerry Lewis, nome 
artístico de Joseph Levitch. Artista tornou-se famoso por suas 
comédias estilo pastelão feita nos palcos, filmes, programas de 
rádio e TV e em suas músicas.

Aconteceu

tre homem e mulher, mas da questão 
binária do pensamento. Na mente, exis-
te um modelo binário. Você só conse-
gue pensar em algumas coisas se ima-
ginar o oposto”, enfatiza Kossoy, que há 
décadas vem se dedicando a investigar 
os limites da linguagem fotográfica, va-
lendo-se de conceitos das artes visuais, 
da literatura e da psicanálise.

A exposição Only You estreou em 
2014 no Instituto Tomie Ohtake, em São 
Paulo, onde alcançou grande sucesso. 
Depois de breve passagem pelo Palácio 
dos Correios em Niterói, de 22 de janei-
ro ao último dia 5, chega agora ao Rio. 

O Centro Cultural Correios fica na 
Rua Visconde de Itaboraí, 20, no Cen-
tro do Rio.

FOTO: Divulgação

Paulo Virgílio
Da Agência Brasil

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

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

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

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

 A GAROTA DINAMARQUESA (EUA 2016). Gênero: Drama. 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. CinEspaço1: 21h20 (LEG). 
Manaíra2: 15h30 e 20h45 (LEG).

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

DEADPOOL (EUA 2016). Gênero:Ação. Duração:107 min. Classifi-
cação: 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 terminal, porém encontra uma possibilidade 
de cura em uma sinistra experiência científica. Recuperado, 
com poderes e um incomum senso de humor, ele torna-se 
Deadpool e busca vingança contra o homem que destruiu sua 
vida. CinEspaço3: 22h (LEG). Manaíra2: 13h05 e 18h15 (DUB).  
Manaíra7: 14h45, 17h15, 19h45 e 21h40.  Mangabeira2: 
13h30, 16h ,18h25 e 20h45 (DUB). Tambiá4: 14h20, 16h30, 
18h40 e 20h50 (DUB). 

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

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

Luís Antonio Torelli
Presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL)



Diversidade

FOTOS: Divulgação

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de março de 2016

Entre as Linhas do Deserto é o 
título do oitavo livro de poesia 
que a escritora e professora pa-
raibana Regina Lyra lança hoje, 
a partir das 19h, na Fundação 
Casa de José Américo (FCJA), 
localizada em João Pessoa. Na 
ocasião, a obra - publicada 

pela editora do Centro de Ciências Turismo 
e Arte (CCTA) da Universidade Federal da 
Paraíba, que tem 95 poemas distribuídos em 
102 páginas e cujo preço é R$ 30 - será apre-
sentada pela própria autora e, também, pelo 
poeta e médico Fernando Cunha Lima. 

O prefácio da obra é assinado pelo crí-
tico literário carioca Marcus Vinícius Quiro-
ga, a apresentação pelo vice-presidente da 
Academia Carioca de Letras e membro do 
Pen Clube do Brasil, escritor Cláudio Murilo 
Leal, e a orelha pela professora e poetisa 
Vitória Lima. “Desde meu sexto livro escolho 
o título e parto daí a escrever os poemas. As-
sim, Entre as Linhas do Deserto foi o título 
escolhido. Interessante é que já havia alguns 
poemas escritos e eles casaram bem com o 
título, sem combinação prévia”, confessou 
Regina Lyra para o jornal A União.  

Entre as Linhas do Deserto foi dividido 
em duas seções: a primeira é denominada de 
“Poemas de Amor e de Silêncio” e contém 35 
poemas. “Nesta parte, poderíamos afirmar 
que o tempo é a espinha dorsal do livro”, 
observou a autora. Já a outra - “Poemas 
Breves” - possui 60 poemas. “Nesta parte, a 
sua totalidade é de tercetos. Em três versos 
e um título é colocado tudo que eu desejo 
dizer. Nessa capacidade dialética da poesia e 
da autora é onde busco o supremo momento 
da criação. Neste instante tento causar, nos 
versos que crio, uma história completa e, no 
último verso, tento promover ao leitor uma 
viagem pelo terceto”, disse ela.

“A temática do livro gira em torno do 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Regina Lyra lança hoje, na FCJA, a obra “Entre as linhas do deserto”

Inscrições para editais  
foram prorrogadas até 
o dia 28 deste mês

Livro que funde texto com imagem será 
lançado hoje, no Museu dos Três Pandeiros

A dupla escritoras 
Geneceuda Monteiro 

e Iamara Queiroz  
(acima) são as 

autoras da obra 
(lado) que faz uma 

simbiose entre a 
imagem e a ideia 

A capa do livro (acima) em que o tempo é a 
espinha dorsal e a escritora Regina Lyra (lado)

Amor e silêncio

tempo, do amor, do silêncio, da sensuali-
dade, das questões existenciais, da busca 
da felicidade, das ausências, da saudade, 
do amor criado, inventado. Utopias da 
imaginação. A solidão, o silêncio, a palavra, 
a amizade, os encontros e desencontros 
amorosos são outros temas que integram 
as trilhas e os desertos que habito, enquan-
to criadora de poesias. Neles resido com a 
minha maneira de traduzir e transfigurar 
as realidades da vida. Fenômenos que tan-
to me tocam e encantam quanto me ferem, 
de igual modo. Desértica e, ao mesmo 
tempo, povoada pelas trilhas da palavra 
poética, como também histórias ouvidas na 
infância e colocadas em poesia. Um resgate 
da vida infância/adolescência da minha 
mãe na cidade de Areia e o encontro com 
meu pai”, confessou Regina Lyra.

A autora informou que as poesias que 
integram o novo livro são inéditas, tendo 

publicado poucas no Facebook. “Utilizo 
alguma coisa da poesia concreta, ou melhor, 
do neoconcretismo. Não significa dizer que 
sou uma poetisa concretista, nem neoconcre-
tista. Mas, algo que gosto daquele movimen-
to e enriquece a poesia, faz-se necessário 
usar. Sigo este ponto, creio que assim devo 
proceder”, comentou Regina Lyra. Na opinião 
da escritora, a poesia tem sua importância 
como gênero literário.  “Quem gosta de ler 
vai ler, independente de qualquer situação. A 
leitura é fundamental para o crescimento do 
ser humano, tanto profissionalmente como 
pessoalmente; Quem não ler, não sabe falar, 
tem momentos que a conversa para. Quem 
gosta de ler, gosta de romances, policiais, 
ficção, biográficos, poesia. Contos, crôni-
cas, etc. Quem não gosta de ler, não lê nem 
revisa em quadrinhos. Assim digo, com toda 
franqueza: poesia é uma leitura de agradável 
sentir. A poesia primeiramente passa pelo 

A Secretaria do Audiovisual do Ministério 
da Cultura (MinC) prorrogou, até 28 de março 
de 2016, o prazo de inscrições dos Editais 
Longa BO, Longa Afirmativo e Longa Infantil. 
Juntos, os três editais resultarão na produção 
de 22 filmes de baixo orçamento.  

Os editais fazem parte do Programa 
Brasil de Todas as Telas – Ano 2 e o orçamen-
to total é de R$ 27,5 milhões, provenientes 
do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). 
As inscrições devem ser feitas por meio do 
sistema on-line Salicweb, disponível no site do 
Ministério da Cultura.

 O Longa Afirmativo tem como objeto a 
realização de três filmes inéditos de ficção, 
com temática livre, dirigidos por cineastas 
negros. O Longa Infantil apoia nove projetos 
de filmes inéditos de ficção, com conteúdo 
destinado ao público infantil ou infantojuvenil. 
O Longa BO vai selecionar 10 projetos para 
a realização de filmes de baixo orçamento, iné-
ditos, de ficção. 

Os projetos poderão receber até R$ 1,25 
milhão e o orçamento total de cada proje-
to não pode ultrapassar R$ 1,8 milhão. As 
produções dos três editais podem conter 
técnicas de animação.

sentir. Quem não sabe sentir não lê poesia. 
A Paraíba é um manancial rico em poetas. 
Sempre há público, cativo ou não. Mas que 
gosta de um bom livro”, disse ela.

A propósito, por ser neste mês em 
que se comemora o Dia Internacional da 
Mulher (8 de março), Regina Lyra lembrou 
que “a luta da mulher nas questões sociais, 
de igualdade, financeira, trabalho igual, 
de sexo, na família, etc. é longa. Ainda não 
atingiu sua ação transformadora. Nós chega-
remos lá sem proteção, pelo próprio esforço 
e luta de décadas, séculos. Na literatura”, 
prosseguiu a escritora, “sua importância 
veio a aparecer mais no final do século XIX 
e início do século XX. Com muita luta e valor 
das que abriram às portas. Nós, que estamos 
hoje na metade da segunda década do sé-
culo XXI, temos obrigação de continuar esta 
luta, pois as conquistas mais penosas foram 
alcançadas. Nomes ilustres do sexo feminino 
são respeitados e valorizados”.

Sobre a autora
Natural da cidade de João Pessoa, 

Regina Lyra bacharelou-se em Administra-
ção pela Universidade Federal da Paraíba e 
realizou curso de Pós-Graduação na Uni-
versidade Federal de Minas Gerais. Sua vida 
profissional tem sido dedicada ao magisté-
rio na UFPB. Ela é sócia da União Brasileira 
de Escritores (UBE) dos Estados do Rio de 
Janeiro e São Paulo, além de pertencer à 
Academia de Letras de Areia, onde estão as 
raízes da sua família. E, desde outubro de 
2007, integra o Pen Clube do Brasil.

n Evento: Título: Entre as Linhas do Deserto
n Autora: Regina Lyra
n Data: Hoje
n Hora: 19h
n Local: Fundação Casa de José Américo, em João Pessoa  
n Endereço: Av. Cabo Branco, no 3336, Cabo Branco 

Serviço

Trinta poemas integram o livro in-
titulado ...É tudo. Muito. Di-verso., que 
Geneceuda Monteiro e Imara Queiroz 
lançam hoje, a partir das 19h, no Museu 
de Arte Popular da Paraíba, conhecido 
como Museu dos Três Pandeiros e per-
tencente à UEPB (Universidade Estadual 
da Paraíba), em Campina Grande. Na 
obra - publicada pela Chiado Editora, 
de Portugal - os textos dialogam com 
imagens.

A ideia de escrever a obra nasceu 
de uma pergunta. “Esta fotografia des-
creve um poema meu”, disse Geneceuda 
Monteiro, ao ver uma imagem clicada 
por Imara Queiroz. Diante da surpresa, 
ao saber que a amiga escrevia poemas, 
surgiu, de modo despretensioso, a pro-
posta. “Vamos fazer um livro?”. 

“Imagem e ideia se fundem. Con-
versam entre si. É como um flash de 
lembrança. Um splash de pedra atirada 
na água. Ser flash, ser flecha. Fração de 
segundos. Sílaba e luz reveladas. Essa é a 
proposta de ...É tudo. Muito. Di-verso. Ser 
uma imagem que cabe num poema e ser 
um poema que cabe num olhar”, comen-
tou, no texto de apresentação do livro, 
o escritor Edmundo Gaudêncio, que foi 
quem sugeriu o título da obra às autoras. 

Ao todo, são 30 poemas e em todos 
eles há um diálogo com uma imagem. 
Houve imagens que se casaram perfei-
tamente com poemas já escritos, mas 
Geneceuda, acompanhando a produção 
de Imara por meio da rede social Insta-
gram, inspirou-se e compôs novos tex-
tos, estimulada pelas novas fotografias.

“Houve momentos em que Imara 
teve de capturar a imagem. Por exem-
plo, para o texto ‘Inscrição para lápide 
da Primavera’ (‘aqui/jaz/mim’), foi 
necessário um processo de entendimen-

to da imagem, porque não se tratava de 
mostrar a morte. O sentido do poema 
não é esse, mas o fim da Primavera. En-
tão, foi necessário absorver isso e trans-
formar em imagem”, contou Geneceuda.
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SINDASP-PB
SINDICATO DOS AGENTES E SERVIDORES NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DA 

PARAÍBA
Fundado em 26 de Janeiro de 2007-Registro de Personalidade Jurídica nº 459.236
Registro do MTE nº 46224.001125/2012-75- CNPJ 10.454.801/0001-80
EDITAL DE SITAÇÃO
SINDASP-SINDICATO DOS AGENTES E SERVIDORES NO SISTEMA PENITENCIARIO DO 

ESTADO DA PARAIBA, entidade sindical de primeiro grau representativo da categoria profissional 
dos agentes de segurança penitenciaria é técnicos penitenciários do Estado da Paraíba constituído 
exclusivamente por sindicato na forma exigida pela CLT e pelo STF fundado em 26 de Janeiro 
2007- Registro de Personalidade Jurídica nº 459.236.

Registro do MTE nº 46224.001125/2012-75- CNPJ 10.454.801/0001-80 localizado a Rua 
Rodrigues de Aquino, nº 320, Edifício Pasteur -1º andar-Sala 201-centro- João Pessoa-PB- CEP 
58.013.030- Fone (83) 3021-7554/98716-3868. Em comprimento ao Artigo 605 do decreto Lei de 
Nº 5452 de 01 de maio de 1943, faz saber ao órgão público do Estado da Paraíba a Secretaria de 
Administração que devera proceder ao desconto de um dia trabalho de todos os seus servidores 
lotado na secretaria  Estadual da Administração Penitenciaria da base representada por este sindi-
cato independentemente do regime de contratação ou nomeação, a titulo da contribuição sindical 
compulsória exercício 2016, prevista no antigo 8 inciso IV da constituição Federal combinado com 
seus artigos seguintes 149 e seguintes da mesma e regulamentadas pelo artigo 578, e seguintes do 
capitulo III da CLT. O desconto da referida contribuição sindical compulsória exercício 2016, devera 
ser efetuado na folha de pagamento do mês de marços 2016, e recolhida exclusivamente através 
GRCS guia de recolhimento da contribuição sindical até o dia 30/04/2016 na Caixa Econômica 
Federal (CAIXA) o não recolhimento dos procedimentos em prazos estabelecido na Legislação 
supra mencionada sujeitarão o órgão hora citado e seus respectivos representantes legais, as 
penalidades prevista no artigo 600 da CLT, artigo 7 da 6986/82 como também na lei complementar 
de nº 101 4/5/2000 ( lei de responsabilidade fiscal).

João Pessoa, 15 de março 2016. 
Manuel Leite de Araújo

Presidente 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015
OBJETIVO: A presente Licitação tem como objeto o chamamento de pessoa(s) jurídica(s) 

interessada(s) em firmar com a Prefeitura Municipal de Patos, CONTRATO para fins de prestação 
de serviços privados, visando à prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS, na área de 
Exames de Diagnóstico por Imagem (Radiografia, Mamografia, Densitometria Óssea e Tomografia).

ABERTURA: 04/04/2016, às 09:00hs.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 15 de março de 2015.
Meryelle D’Medeiros Batista
PRESIDENTE DA CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE ADIAMENTO

Pregão Presencial n° 39/2016
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Pregão, designada pela Portaria nº 

01/2016, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento a Legisla-
ção vigente, o adiamento do Pregão Presencial de n° 039/2016, que realizar-se-ia às 14hs, do dia 
16 de março de 2016 para o dia 30 de março de de 2016 às 9hs, por melhor adequação no edital, 
para melhor interesse público.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

PATOS - PB, 15 de março de 2016.
Euzary Ayres de Lacerda Veras

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2016

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPO-
LIS, torna público aos interessados e ao público em geral, que após análise por parte da comissão 
informar o resultado de habilitação da referida licitação acima em Epígrafe: OBJETO: Contratação de 
empresa de engenharia para executar os serviços de reforma e ampliação nas escolas Júlia Maria 
de Carvalho Silva, João Alexandre de Oliveira, Instituto Joaquina de Paiva Gadelha,  Joaquim Vieira 
da Silva e Francisco Batista dos Santos  todas pertencentes ao  município de Marizópolis/PB. LICI-
TANTE HABILITADO - CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA. 
LICITANTE INABILITADO- DIMENSÃO SERVIÇOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.-ME, 
ITEM 8.3.2 – apresentou Acervo Insuficiente conforme o item 6.7.2 do edital. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para 
abertura dos envelopes de Proposta de Preços será realizada no dia 28/03/2016, às 09:15 horas, no 
mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Per-
manente de Licitação, na Rua João Vucente de Almeida, S/Nº, Bairro Edilson Alves, Marizópolis - PB,

Marizópolis (PB)., 15 de Março de 2016
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO

(PRESIDENTE DA CPL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00013/2016, do tipo menor preço por item, para os serviços de cópias xerográficas 
e outros, cuja abertura será no dia 01.04.2016 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos 
pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 15 de Março de 2016
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00014/2016, do tipo menor preço por item, para aquisição de pneus, cuja abertura 
será no dia 01.04.2016 às 10:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu 
Lacerda, s/nº,Centro - Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180.

Aguiar-PB, 15 de Março de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

Câmara Municipal de Cajazeiras
Aviso de Licitação

Pregão Presencial  SRP nº    01/2016
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento de material de expediente, destinado 

às atividades administrativas da Câmara Municipal de Cajazeiras.  Abertura: às 09:00 do dia 
29/03/2016. A entrega do edital e maiores informações na rua Praça Ana de Albuquerque, S/N - 
Centro - Cajazeiras – PB.

Cajazeiras, 15 de marços de 2016.
 FRANCISCA QUEIROGA DA SILVA

Pregoeira Oficial

Câmara Municipal de Cajazeiras
Aviso de Licitação

Pregão Presencial  SRP nº    02/2016
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços gráficos na confecção de formulá-

rios padronizados, destinados às atividades administrativas e legislativas da Câmara Municipal de 
Cajazeiras. Abertura: às 10:30 horas do dia 29/03/2016.   A entrega do edital e maiores informações 
na rua Praça Ana de Albuquerque, S/N - Centro - Cajazeiras – PB.

 Cajazeiras, 15 de marços de 2016.
FRANCISCA QUEIROGA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00005/2016, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente 
para aquisição de móveis e equipamentos, cuja abertura será no dia 01.04.2016 às 14:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital 
e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 15  de março de 2016
 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2016 
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº  00015/2016,  do tipo menor por item, para prestação de serviços técnico especializados para 
elaboração de projetos, cuja abertura será no dia 01.04.2016 às 16:00 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 
12:00 e contatos pelo telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 15 de Março de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2016

CONTRATO Nº 093/2016 - Contratado(a): Global Comercial Eireli - ME. Objeto: Prestar o for-
necimento parcelado de extintor de incêncio CO2, destinado às escolas do sistema municipal de 
ensino da Secretaria de Educação. Valor Contratado: R$ 72.335,40.  Recursos: Próprios, FUNDEB 
e FNDE. Classificação: Secretaria de Educação, Manutenção da Secretaria da Educação - Ensino 
Fundamental e/ou Manutenção do Ensino Fundamental no Município e/ou Manutenção da Educação 
Infantil - Material de Consumo. Vigência: 14/03/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 14 de março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

MAIS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 11.392.914/0001-61 torna público 
que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia, para Residencial Porto 
Imperial situado na Rua Bancaria Neuza Meira s/n – Bancários, João Pessoa – PB.

CONSTRUTORA GAIVOTA LTDA – CNPJ Nº 09.251.344/0001-48, torna público que recebeu da 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação nº 423/2016 para Residencial Brisas 
de Mangabeira situado a Rua Nossa Senhora da Luz, 15, Mangabeira JP-PB.

RICARDO ANTÔNIO CORREIA – CPF Nº 160.699.004-72 torna público que requereu a SEMABY 
- Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença de Operação, para residência multifamiliar, 
situado na Rua Projetada 02, S/N, QD 23, LT 17, Jardim Aeroporto, Bayeux – PB.

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS – CNPJ/CPF Nº 072.857.954-53 Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 514/2016 em 
João Pessoa, 9 de março de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Loteamento residencial 
com 130 lotes e 10 quadras com área a ser construída de 4,08ha – Loteamento São Roque Na(o) 
-  RUA PERNAMBUCO, CHÃ DO CARRO  Município:  SOLANEA – UF: PB.  Processo: 2015-
003110/TEC/LP-2440.

EVALDO RUI TEIXEIRA DE CARVALHO (LAVA JATO EISHADAY), inscrita no CPF/MF sob o nº 
380.413.914-00 torna publico que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, para a atividade de lavagem automotiva, 
localizado na Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, nº 1661, Jardim Oceania, João Pessoa/PB.

Pir Empreendimentos LTDA-ME- CNPJ/CPF: 22.315.636/0001-65 Torna público que a 
SUDEMA-Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença deoperação 
nº483/2016 em João Pessoa , 7 de março de 2016 – Prazo:1825 Dias. Para a atividade de: Edificação 
multifamiliar com 08 Unidades Na (o) RUA HERMENEGILDO GOMES-Nº165 Município: Santa Rita  
-UF:PB.  Processo: 2015-007713/TEC/LO-1202

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente aAdesão aAta de Registro de Preço de 
Licitação nº 003/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de extintor de incêncio CO2, destinado às 
escolas do sistema municipal de ensino da Secretaria de Educação; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Global Comercial Eireli - ME  –R$ 72.335,40. 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 em Lei.

Bayeux - PB, 10 de março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

PROCESSO N.º 030/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2016

 TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO “CAMINHÃO” PARA TRANSPORTAR CARGA DE FEIJÃO.
Com base nas informações constantes no Processo n.º 030/2016, referente à Dispensa de 

Licitação n.º 005/2016, embasado no Parecer da Assessoria Jurídica e no Relatório da Comissão 
de Licitação, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e altera-
ções posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor da empresa: 
PAULA SOUZA MOURA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.382.312/0001-40, no valor total de 
R$ 36.288,00 (Trinta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais); para contratação do objeto em 
referência, com base no Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações, em consequência, 
fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, 
caput, do citado diploma legal. 

*Republicado por incorreção.
Santa Rita,15 de Março de 2016.

SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPO-
LIS, torna público aos interessados e ao público em geral, que após análise por parte da comissão 
informar o resultado de habilitação da referida licitação acima em apígrafe: OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para  pavimentação em paralelepípedos na Rua que dar acesso à 
policlínica no Monte Sinai neste município de Marizópolis/PB. LICITANTE HABILITADO: CONS-
TRUSER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA eDIMENSÃO SERVIÇOS 
CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.-ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da LeiFederal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se 
que, em não havendo interposição de recursos, asessão pública para abertura dos envelopes de 
Proposta de Preços será realizada no dia 28/03/2016, às 08:30horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a ComissãoPermanente de Licitação, na 
Rua João Vicente de Almeida, S/Nº, Bairro Edilson Alves, Marizópolis - PB,

Marizópolis (PB)., 15 de Março de 2016
ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO

(PRESIDENTE DA CPL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Fornecimento de 
gêneros alimentícios para merenda escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 948.287,60. 

Natuba - PB, 15 de Março de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba e recursos repassados pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE: 02-executivo 0204-Secretaria de Educação 12 
306 0197 2.007 - manutenção do programa de merenda Escolar 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00012/2016 - 15.03.16 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 948.287,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
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: Contratação de empresa para 
a prestação de serviços técnicos de Assessoria e consultoria para Suporte Técnico a CPL; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO 
ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME - R$ 45.000,00. 

Natuba - PB, 15 de Março de 2016. 
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito.
 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de Assessoria e con-

sultoria para Suporte Técnico a CPL.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 02 - Executivo 04 122 0021 2.003 - Manu-

tenção das Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.35.00 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00013/2016 - 15.03.16 - JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSUL-

TORIA - ME - R$ 45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Contratação de empresa para aqui-
sição parcelada de combustíveis e lubrificantes para uso dos veículos e equipamentos; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: JM AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 1.529.278,00. 

Natuba - PB, 15 de Março de 2016. 
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de combustíveis e lubrificantes para uso 
dos veículos e equipamentos.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: Gabinete do Prefeito: 04 122 0021 2.002 - Ma-

nutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Secretaria de Educação: 12 361 0188 2.008 - Manutenção 
das Atividades do Transporte escolar 12 361 0188 2.009 - Manutenção das Atividades FUNDEB 40% Infra 
Estrutura: 04 122 0224 2.016 - Manuntenção das atividades da secretaria de Infra Estrutura e urbanismo 3 
3 90.30.00 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00014/2016 - 15.03.16 - JM AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 1.529.278,00

Corregedoria regulamenta registro de criança
Reprodução assistida

Desde ontem está mais 
simples registrar crianças ge-
radas por técnicas de repro-
dução assistida, como a fertili-
zação in vitro e a gestação por 
substituição, mais conhecida 
como “barriga de aluguel”. A 
Corregedoria Nacional de Jus-
tiça publicou o Provimento 52, 
de 14 de março de 2016, que 
regulamenta a emissão de cer-
tidão de nascimento dos filhos 
cujos pais optaram para essa 
modalidade de reprodução.

Até então, esse registro 
só era feito por meio de deci-
são judicial, já que não havia 
regras específicas para esses 
tipos de casos. “A medida dá 
proteção legal a uma parcela 
da população que não tinha 
assegurado o direito mais 
básico de um cidadão, que é a 
certidão de nascimento”, afir-
mou a corregedora nacional 
de Justiça, ministra Nancy 
Andrighi. 

Se os pais, heteroafetivos 
ou homoafetivos, forem casa-
dos ou conviverem em união 
estável, apenas um deles po-
derá comparecer ao cartório 
para fazer o registro. Na cer-

tidão dos filhos de homoafe-
tivos, o documento deverá ser 
adequado para que seus nomes 
constem sem distinção quanto à 
ascendência paterna ou materna.

Nome no registro
Outra novidade é que nos 

casos de gestação por substi-
tuição não mais constará do 
registro o nome da gestante 
informado na Declaração de 
Nascido Vivo (DNV). Além 
disso, o conhecimento da as-
cendência biológica não im-
portará no reconhecimento de 
vínculo de parentesco entre o 
doador ou doadora e a pessoa 
gerada por meio de reprodu-
ção assistida.

A ministra Nancy Andri-
ghi também determinou que 
os oficiais registradores es-
tão proibidos de se recusar a 
registrar as crianças geradas 
por reprodução assistida, se-
jam filhos de heterossexuais 
ou de homoafetivos. Se houver 
recusa do cartório, os oficiais 
poderão responder processo 
disciplinar perante à Correge-
doria dos Tribunais de Justiça 
nos estados.  

A Receita Federal recebeu 
3.059.706 declarações do Impos-
to de Renda Pessoa Física 2016 
até ontem, o décimo-quinto dia 
de entrega. O número equivale 
a 10,7% de declarações previs-
tas para este ano. O prazo de 
entrega termina no dia 29 de 
abril.

O programa gerador da de-
claração para ser usado no com-
putador pode ser baixado no 
site da Receita Federal. A Recei-
ta liberou um “Perguntão” ela-
borado para esclarecer dúvidas 
quanto a declaração referente 
ao exercício de 2016, ano-calen-
dário de 2015.

O aplicativo do Imposto de 
Renda para dispositivos móveis 

Mais de 3 milhões já declararam
Imposto de Renda

Wellton Máximo
da Agência Brasil

(tablets e smartphones) na ver-
são Android para a Google Play 
foi liberado na loja virtual da 
empresa. De acordo com a Recei-
ta, a versão iOS foi enviada para 
a Apple e aguarda liberação.

Quem perder o prazo de en-
trega estará sujeito a multa de 
1% do imposto devido por mês 
de atraso ou de R$ 165,74, pre-
valecendo o maior valor. A mul-

ta máxima equivale a 20%.
Cerca de 28,5 milhões de con-

tribuintes deverão enviar à Recei-
ta Federal a declaração do Impos-
to de Renda Pessoa Física em 2016. 
A estimativa é do supervisor na-
cional do Imposto de Renda, Joa-
quim Adir. O número representa 
crescimento de 2,1% em relação 
aos 27,9 milhões de documentos 
entregues no ano passado.

Foto: Fernanda Carvalho

O número de documentos enviados equivale a 10,7% do previsto para este ano
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:00 hs do dia 24 de 

Fevereiro de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00005/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Bananeiras-PB. Justificativa: 
Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no seguinte endereço - Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB. Telefone: (083) 
3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 09 de Março de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:00 hs do dia 11 de Março 

de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00013/2016, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS/ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICÍPIO DE 
BANANEIRAS - EXERCÍCIO 2016. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Cel. Antonio Pessoa, 
375 - Centro - Bananeiras - PB. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 11 de Março de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
TERMO DE ERRATA – LEILÃO Nº 00002/2016

OBJETO: Alienação do imóvel urbano sito ao lado do túnel da viração, centro desta cidade de 
Bananeiras/PB, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos. ONDE SE LÊ: NO AVISO DA 
LICITAÇÃO: Torna público que fará realizar através do Leiloeiro Oficial e Comissão Permanente 
de Licitação, sediada na Rua Cel. Antônio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas 
do dia 05 de Abril de 2016, licitação modalidade Leilão, tipo maior oferta para: Alienação do imóvel 
urbano sito ao lado do túnel da viração, centro desta cidade de Bananeiras/PB, conforme especi-
ficações contidas no Edital e Anexo da licitação supra. LEIA-SE: NO AVISO DA LICITAÇÃO: Torna 
público que fará realizar através do Leiloeiro Oficial e Comissão Permanente de Licitação, sediada 
na Rua Cel. Antônio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Março 
de 2016, licitação modalidade Leilão, tipo maior oferta para: Alienação do imóvel urbano sito ao 
lado do túnel da viração, centro desta cidade de Bananeiras/PB, conforme especificações contidas 
no Edital e Anexo da licitação supra. Mantêm inalteradas as demais condições no edital completo; 

Bananeiras - PB, 15 de Março de 2016
Alexandre Francisco da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

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: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CASA DA CONSTRUCAO 
LTDA -EPP - R$ 51.240,85; DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 173.343,00; MARIA DAS GRAÇAS 
SILVA PINTO - R$ 66.548,00.

Bananeiras - PB, 01 de Março de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO DIVERSOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos Ordinários; Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação; Transfe-
rência de Recursos do FNDE; Transferência de Convênio da Educação Transferência do Fundeb 
(Outras); Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde; Transferência de Convênio 
- Saúde; Transferência de Recursos - SUS; Transferência de Convênio - Outros; Transferência de 
Recursos - FNAS 03.00 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO; 04.122.2002.2005 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 06.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO; 12.361.2014.2015 
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 12.361.2014.2016 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB; 12.361.2014.2017 MANUTENÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE; 12.361.2016.2018 MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS 
DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE; 12.361.2019.2020 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS 
DO FNDE; 12.366.2019.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS; 07.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2002.2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE; 10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/
FIXO; 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO; 
10.301.2008.2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA; 10.301.2009.2032 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF; 10.302.2008.2034 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU; 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITA-
LARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS; 10.302.2008.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
POLICLINICA; 10.302.2010.2037 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 
- CAPS; 10.305.2011.2039 PROGRAMA DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS08.00 
SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.122.2002.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.01 FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.122.2002.2041 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.243.2004.2046 MANU-
TENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV; 08.243.2004.2047 MANUTENÇÃO DO PISO DE 
MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI; 08.243.2004.2048 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 
DO SUAS; 08.244.2004.2044 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 
DO BOLSA FAMÍLIA; 08.244.2005.2052 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PISO BÁSICO 
FIXO - PBF; 08.244.2005.2053 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS 
CARENTES; 08.244.2005.2055 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST. 
SOCIAL - CRAS; 08.244.2005.2056 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO; 
09.00 SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 15.122.2002.2062 MANUTENÇÃO DA SECRETA-
RIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 26.782.2022.2063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ESTRADAS E RODAGENS; 10.00 SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA; 20.122.2002.2064 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO; 11.00 SECRET. 
DA CULTURA E TURISMO; 13.122.2002.2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E 
TURISMO; 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00014/2016 
- 01.03.16 - CASA DA CONSTRUCAO LTDA -EPP - R$ 51.240,85 CT Nº 00015/2016 - 01.03.16 - 
DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 173.343,00 CT Nº 00016/2016 - 01.03.16 - MARIA DAS GRAÇAS 
SILVA PINTO - R$ 66.548,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ELETROLUZ COM. DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - R$ 258.088,90.

Bananeiras - PB, 04 de Março de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ATENDER 

AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Presencial nº 00007/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do 
Município de Bananeiras/Federais (Recursos Ordinários; Receitas de Impostos e de Transferência 
de Impostos - Educação; Transferência de Recursos do FNDE; Transferência de Convênio da 
Educação Transferência do Fundeb (Outras); Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos 
- Saúde; Transferência de Convênio - Saúde; Transferência de Recursos - SUS; Transferência de 
Convênio - Outros; Transferência de Recursos - FNAS 03.00 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO; 
04.122.2002.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 06.00 SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO; 12.361.2014.2015 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO; 12.361.2014.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB; 
12.361.2014.2017 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE; 12.361.2016.2018 
MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE; 12.361.2019.2020 
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE; 12.366.2019.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
DE JOVENS E ADULTOS; 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2002.2022 MANUTEN-
ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO; 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO 
FNS FUNDO A FUNDO; 10.301.2008.2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ES-
COLA; 10.301.2009.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF; 
10.302.2008.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU; 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO 
MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS; 10.302.2008.2076 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA POLICLINICA; 10.302.2010.2037 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSOCIAL - CAPS; 10.305.2011.2039 PROGRAMA DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO DA 
SAÚDE - PFVPS 08.00 SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.122.2002.2042 MANUTEN-
ÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.01 FUNDO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL; 08.122.2002.2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
08.243.2004.2046 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV; 08.243.2004.2047 MANU-
TENÇÃO DO PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI; 08.243.2004.2048 INDICE DE GESTÃO 
DESCENTRALIZADA DO SUAS; 08.244.2004.2044 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO 
DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA; 08.244.2005.2052 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO 
PISO BÁSICO FIXO - PBF; 08.244.2005.2053 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 
A PESSOAS CARENTES; 08.244.2005.2055 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM 
ASSIST. SOCIAL - CRAS; 08.244.2005.2056 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO 
A FUNDO; 09.00 SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 15.122.2002.2062 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 26.782.2022.2063 MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS; 10.00 SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA; 
20.122.2002.2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO; 
11.00 SECRET. DA CULTURA E TURISMO; 13.122.2002.2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DA CULTURA E TURISMO; 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT 
Nº 00017/2016 - 04.03.16 - ELETROLUZ COM. DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - R$ 258.088,90

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
medicamentos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRUFARMA 
COMERCIAL LTDA - R$ 31.557,30; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 73.072,30; COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 124.878,40; DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS DO NORDESTE LTDA - ME - R$ 11.580,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 190.736,25; 
LARMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO LTDA - R$ 141.366,00; 
NNMED - DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 219.653,30; PANORAMA 
COM. DE PROD. MEDICOS E FARMAC. LTDA - R$ 132.903,00.

Bananeiras - PB, 07 de Março de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 

nº 00009/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras/
Federais - Recursos Ordinários; Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde; 
Transferência de Convênio - Saúde; Transferência de Recursos do SUS. 07.01 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE; 10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/
FIXO; 10.301.2008.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA - 
FNS/FB; 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO; 
10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS; 
10.302.2008.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA; 10.302.2010.2037 MA-
NUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS; 3.3.90.30.02 MEDICAMENTOS 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00018/2016 - 07.03.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 
31.557,30 CT Nº 00019/2016 - 07.03.16 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 73.072,30 CT 
Nº 00020/2016 - 07.03.16 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 124.878,40 CT 
Nº 00021/2016 - 07.03.16 - DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 
LTDA - ME - R$ 11.580,00 CT Nº 00022/2016 - 07.03.16 - DROGAFONTE LTDA - R$ 190.736,25 
CT Nº 00023/2016 - 07.03.16 - LARMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
MÉDICO LTDA - R$ 141.366,00 CT Nº 00024/2016 - 07.03.16 - NNMED - DISTRIBUIÇÃO IMP 
E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 219.653,30 CT Nº 00025/2016 - 07.03.16 - PANORAMA 
COM. DE PROD. MEDICOS E FARMAC. LTDA - R$ 132.903,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RETOMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032.2016

Em relação ao Pregão Presencial de nº 00032/2016, objetivando Locações de Veículos tipo 
ônibus/outros para melhor atender as necessidades dos alunos para o transporte de alunos até 
dezembro de 2016, fica retomada à data de 30/03/2016 as 08h00min para prosseguimento ao 
processo em tela.

Guarabira, 15 de Março de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 30 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
guloseimas e produtos doces diversos para o melhor atendimento dos eventos a serem realizados 
pela Administração Municipal até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 15 de Março de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 10h30min, do dia 30 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais e Utensílios de cozinhas diversos para o melhor funcionamento e atendimento das 
Secretarias Municipais até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do 
Edital: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Site: www.
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 32711946.

Guarabira - PB, 15 de Março de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26 - 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h00min, do dia 30 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de Estruturas 
tipos brinquedos diversas para realizações de eventos a serem realizados pela Administração Muni-
cipal no exercício de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 15 de Março de 2016.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 16h00min, do dia 30 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, com Sistema de Registro 
de Preços para: Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de locação de estruturas 
para eventos a serem realizados pela Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações 
e retirada do Edital: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Site: www.guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 15 de Março de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h00min, do dia 31 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de Veículos 
diversos para melhor atender as necessidades das Secretarias Municipais até dezembro de 2016. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 15 de Março de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 10h00min, do dia 31 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Brinquedos e Materiais Educativos Infantis diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 15 de Março de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma e ampliação da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Moacir Dantas - Jardim Aeroporto em Bayeux. A Comissão 
Permanente de Licitação torna público e comunica a todos, que a empresa: EDCOL Construções 
Ltda, impetrou recurso questionando o resultado do julgamento de habilitação da licitação acima 
indicada. Em razão do exposto, fica aberto o prazo para apresentação das contrarrazões e adiado o 
dia de abertura das propostas sendo marcado posteriormente. O inteiro teor do recurso encontra-se 
no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao.

Bayeux, 14 de março de 2016.
Magaywer Antoniny Soares Freire

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 10:30 horas do dia 30 de março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição frutas, verduras, 
e polpa de frutas destinado a atender o Fundo Municipal de Saúde do município de Cacimba de 
Areia -PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cpl.cacimbadeareiapb@gmail.com

Cacimba de Areia - PB, 15 de março de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 13:30 horas do dia 30 de 
março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição de 
gêneros alimentícios, carnes, e hortigranjeiros destinados a atender o Fundo Municipal de Saúde 
do município de Cacimba de Areia – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: cpl.cacimbadeareiapb@gmail.com

Cacimba de Areia - PB, 15 de março de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Silvino Xavier 1º, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 15:00 horas do dia 30 de março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material 
de limpeza, descartáveis e diversos, destinado a atender o Fundo Municipal de Saúde do município 
de Cacimba de Areia – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: cpl.cacimbadeareiapb@gmail.com

Cacimba de Areia - PB, 15 de março de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material 
de limpeza e higiene. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 15 de Março de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de material 
médico hospitalar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 36341146.
Casserengue - PB, 15 de Março de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
destinados a atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 15 de Março de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de diversos veículos, 
destinados à manutenção das atividades de diversas secretarias deste Munícipio. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 15 de Março de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, no dia 29 de Março de 2016 
às 09:00 horas, que tem como objetivo aquisição de material didático, expediente e esportivo, 
destinados a distribuição nas escolas municipais e para consumo em outros setores deste mu-
nicípio, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, restritos às descrições contidas no 
ANEXO I – Termo de Referências.  Os interessados poderão retirar o Edital na sede da Prefeitura 
Municipal de Carrapateira, Email: cplcarrapateira.pb@gmail.com site: http://cplcarrapateirapb.wix.
com/home#!edital-2016/pjctt Dúvidas (83) 99639 0165.

CARRAPATEIRA - PB, 15 de Março de 2016
FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA

Pregoeiro(a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 08:30 horas do dia 30 de março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços 
técnicos contábeis para assessoria junto ao setor de recursos humanos, com as informações em 
GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também acompanhamento da Regularidade da prefeitura junto ao 
Órgão Fiscalizadores, no Município de Cacimba de Areia-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Informações: no horário das 08:00 as 11:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpl.cacimbadeareiapb@gmail.com

Cacimba de Areia - PB, 15 de março de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 09:30 horas do dia 30 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de patrulha 
mecanizada para o município de Cacimba de Areia/PB, conforme o convênio. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: 
no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 15 de Março de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 08:10 horas do dia 06 de abril 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para execução continuada de serviços de Contabilidade, Assessoria Técnica Contábil, Administrativa 
e Financeira, para a prefeitura municipal de Cacimba de Areia - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 14 de março de 2016.
Presidente da Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
     Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Habitação Popular 

- CEHAP para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 18 de abril de 2016, às 10:00 
horas, na sede social, situada na Av. Hilton Souto Maior, 3.059, Mangabeira, nesta Capital, a fim de 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a)  Prestação de Contas dos Administradores, exames, 
discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2015; b) Alteração do Capital Social; c) Eleição do Conselho Fiscal e d) Outros 
assuntos de interesse da CEHAP.

        João Pessoa, 14 de março de 2016.
EMILIA CORREIA LIMA

Diretora Presidente

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

COMARCA DE CABACEIRAS - PARAÍBA
Rua Dr. Nunes Filho, 80 - centro-TELEFONE: (83)3356 1121

EDITAL DE LOTEAMENTO
EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO, Titular do SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL E 

OFICIALA DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, desta comarca de Cabaceiras(PB), de acordo 
prescreve determina o art.19 da Lei 6.766, de 19/12/1979. TORNA PUBLICO PARA CONHECIMEN-
TO GERAL, que foram depositados, neste cartório, requerida pela Sra. DENYA LUANA MACEDO 
CORREIA, inscrita no CPF/MF nº 057.683.134-43 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 
2820688-SSP/PB, brasileira, solteira, maior, empresária, residente e domiciliada na Rua Estanislau 
Eloy, nº1 87, nesta cidade de Cabaceiras(PB), CEP 58.480-000,acompanhado: memorial, plantas e 
demais documentos exigidos por lei, referente ao LOTEAMENTO BAIRRO PLANEJADO PORTAL 
DO CARIRI, localizado no município de Cabaceiras (PB), registrado sob nº R.04- MATRICULA 
Nº 868, folha l70v do Livro 2-D, em 18/09/2015 neste Registro Geral de Imóveis, desta Comarca, 
com o MEMORIAL DESCRITIVO - 1- DO IMÓVEL: Situado no município de Cabaceiras-Paraíba o 
imóvel pertence ao Bairro Planejado Portal do Cariri, apresentando uma área total de 188.486.67m2 
ou 11,88 HECTARES é constituído por 24 quadras e 282 LOTES, e acha-se limitado da seguinte 
forma: ao Norte, com área pertencente ao espólio José de Sousa Sobrinho e espólio José Batista 
de Sousa; ao Sul, com área pertencente a Cicero Cavalcante Nobrega e Lourdes Gaudêncio 
Nóbrega: ao Leste, com área pertencente a Inácia de Farias Madureiro: ao Oeste, com área per-
tencente a Rosângela do Amaral Bezerra. Na planta e memorial descritivo apresentado, além de 
constar os limites aludidos, descrevem ainda medição, ângulos e demais especificações exigidas 
por lei, portanto, TODO AQUELE que se julgue com direitos, sobre o imóvel loteado ou tenha justas 
razões para oferecer-lhes IMPUGNAÇÃO, DEVERÁ FAZÊ-LO neste Cartório, dentro do prazo de 
15(QUINZE) DIAS, contados da última publicação do presente no Diário OFICIAL DO ESTADO, 
findo o qual não havendo reclamação ou impugnação, será dito LOTEAMENTO REGISTRADO, 
para que por ele se realizem as vendas das quadras e lotes do terreno prometido á venda. Dado 
e passado nesta cidade e cartório, aos 11(onze) do mês de março do ano de dois mil e dezesseis 
(11.03.2016).EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO - OFICIALA DE REGISTRO.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA
Pelo Presente Edital e em razão de endereço incerto e não sabido/pessoa não localizado(a) ficam 

convidados os seguintes Compromissários Compradores abaixo identificados, a comparecerem a 
sede da São Salvador Construção e Incorp. SPE LTDA, situada na AV. Comendador Renato Ribeiro 
Coutinho, nº 1582, sala 07(Posto Quatro Folhas) –Centro – Sapé – PB, no prazo improrrogável de 
30 (trinta) dias a contar da presente publicação, a fim de regularizarem pendências referentes aos 
contratos infra enumerados do Loteamento Bairro São Salvador sob pena de rescisão automática 
conforme contrato dos referidos instrumentos:

COMPROMISSÁRIO                                         CONTRATO(S)                      QD              LOTE(S)
Elba Núbia Ferreira Miguel                             987 / 988C2                 42 / 43
Severino Souza dos Santos                  337J  07
Amós Sales de Carvalho               97E                   15
Helena Alves de Siqueira 998                               X48

Sapé/PB  26 de Fevereiro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00008/2016, para os serviços de confecção de próteses dentária, especializado no 
Laboratório Regional de Próteses Dentária, juntamente com o odontológico para moldagem das 
próteses,  atendendo a Portaria nº 1825/2012 e nota Técnica do Ministério da Saúde que regu-
lamentam o Programa de Saúde Bucal, no Município de Ibiara, conforme especificação do edital 
e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA 
LTDA-ME, CNPJ Nº 20.627.681/0001-20, vencedora com o valor global de R$ 97.500,00 (noventa 
e sete mil e quinhentos reais), conforme carta proposta e Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 15 de março de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  019/2016

OBJETIVO: Aquisição parcelada de material de construção, hidráulico, elétrico e ferragens 
destinados as atividades do município de Boa Ventura - PB, conforme especificações no edital 
e seus anexos.

ABERTURA: 31 de março de 2016 as  13:00:00  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, 15 de março  de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  018/2016

OBJETIVO: Aquisição parcelada de material para consumo (expediente e papelaria) e material 
esportivo, destinado a todas as secretarias do município de Boa Ventura – PB, conforme especifi-
cações do edital e seus anexos.

ABERTURA: 31 de março de 2016 as  08:30:00  horas, na sede da prefeitura.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

Emília Leite, nº s/n, Centro, Boa Ventura – PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-
-feiras, das 8h às 12h.

Boa Ventura – PB, 15 de março  de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 11 de Abril de 
2016, licitação modalidade Convite, do tipo menor preço, para: aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, 
Resoluções n.º 38/09 do FNDE, nº 026/13 e Resolução nº04.2015. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121.

Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 14 de Março  de 2016

SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ca-
pitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 16:00 horas do dia 30 de março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição de água 
mineral (20lt), botijão de gás GLP e recarga de gás GLP para atender o Fundo Municipal de Saúde 
do município de Cacimba de Areia – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: cpl.cacimbadeareiapb@gmail.com

Cacimba de Areia - PB, 15 de março de 2016.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro Oficial

VMC Construções e Incorporações Ltda, CNPJ 11.918.454/0001-62, situada à Rua Governador 
Flávio Ribeiro Coutinho nº 16, Sala 303, Parque Verde, Cabedelo, Vem convidar o Senhor Robson 
Navarro Ribeiro, CPF 162244.694-15, com registro no CREA 16.0560518-2, para comparecer em 
nosso escritório para tratar de assunto de seu interesse.
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Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 010833
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            606,09
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 010834
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            631,10
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 010835
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.292,45
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 010836
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            631,10
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 010837
Responsavel.: JL CONFECCOES LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 005028024/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.147,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011052
Responsavel.: MICHELINE FABIOLA FLORENTINO D
CPF/CNPJ....: 019407175/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            556,02
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011599
Responsavel.: P & B COMERCIO VAREJ DE COMP I
CPF/CNPJ....: 020590404/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.109,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011639
Responsavel.: POTENGY COM.E REPRES.DE PRO-
DS HOSP.
CPF/CNPJ....: 007395985/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.089,46
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012832
Responsavel.: ROBERTO KENNEDY DELACERDA
CPF/CNPJ....: 674019454-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012522
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.243,43
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012006
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            241,56
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012089
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            153,07
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012129
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            274,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013279
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            224,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013280
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            299,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013281
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            274,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013282
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            216,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013283
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,67
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013337
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,67
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013338
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            284,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013339
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            199,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013340
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            224,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013341
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            249,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013342
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            264,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013343
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            249,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013345
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            274,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013346
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            199,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013347
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            153,36
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013348
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            216,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013349
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            153,37
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013350
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24

Responsavel.: A & D SERVICO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 022339197/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            357,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013612
Responsavel.: ADX CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ....: 018218993/0001-38
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            490,92
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 010815
Responsavel.: ADX CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ....: 018218993/0001-38
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            490,92
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 010816
Responsavel.: ALTECC CONSTRU  ES E INCOR-
PORA  ES
CPF/CNPJ....: 011705521/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.784,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013778
Responsavel.: ALTECC CONSTRU  ES E INCOR-
PORA  ES
CPF/CNPJ....: 011705521/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.784,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013779
Responsavel.: ANTONIA M.JOSE MACHADO FREIRE 
PEREI
CPF/CNPJ....: 013985622/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            508,62
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013609
Responsavel.: ANTONIA M.JOSE MACHADO FREIRE 
PEREI
CPF/CNPJ....: 013985622/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            959,57
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013610
Responsavel.: CENTRAIS ELETRICAS DA PARAIBA S.A
CPF/CNPJ....: 010366780/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.563,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012314
Responsavel.: C FREITAS REPRESENTACOES
CPF/CNPJ....: 004686343/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            650,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011173
Responsavel.: CONDOMINIO MORIAH HOME SERVICE
CPF/CNPJ....: 023621338/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.695,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010527
Responsavel.: CONDOMINIO MORIAH HOME SERVICE
CPF/CNPJ....: 023621338/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.695,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010528
Responsavel.: DIMENSAO CONST E INCORP LTDA
CPF/CNPJ....: 009608411/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.258,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012292
Responsavel.: DJANIR VAZ DE LIMA
CPF/CNPJ....: 743149128-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.125,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010136
Responsavel.: EDINALDO SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 029294294-02
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010357
Responsavel.: EDSON PATRICIO DOS SANTOS 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 509183625-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.072,51
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009859
Responsavel.: EVELYM DARLY DA SILVA
CPF/CNPJ....: 086245944-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011625
Responsavel.: FIBRA CONSTRUTORA E INCORPO-
RADORA L
CPF/CNPJ....: 008864917/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         24.297,78
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011528
Responsavel.: FRANCISCO SALES DANTAS
CPF/CNPJ....: 024386174-54
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            210,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009497
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ....: 013065606/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.586,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013788
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI
CPF/CNPJ....: 016938548/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            205,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010445
Responsavel.: GEO LIMPEZA URB.EIRELI EPP
CPF/CNPJ....: 016938548/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            715,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010773
Responsavel.: GEO LIMPEZA URB.EIRELI EPP
CPF/CNPJ....: 016938548/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.345,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010789
Responsavel.: HS LOJA DE CONF E PECAS INTIMA
CPF/CNPJ....: 011087116/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012157
Responsavel.: IND E COM DE RACOES SANTO 
ANTONIO L
CPF/CNPJ....: 040976425/0001-55
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.911,05
Apresentante: AGU-PROCURADORIA DA UNIAO 
NA PARAIB
Protocolo...: 2016 - 011340
Responsavel.: IZABEL AMELIA B P RAMALHO
CPF/CNPJ....: 014541834-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009409
Responsavel.: JESSICA NOBREGA ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 020153658/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013683
Responsavel.: JETTA CONSTRUTORA E CONSUL-
TORIA LTD
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$          5.166,92
Apresentante: JCR ASSESSORIA & DOCUMENTOS
Protocolo...: 2016 - 010595
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.292,46
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Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            216,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013351
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            153,37
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013352
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            216,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013353
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            191,33
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013354
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            191,34
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013356
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            166,33
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013357
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            166,34
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013358
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            164,70
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013359
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            164,70
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013360
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            161,37
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013361
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            252,40
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013362
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            161,37
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013363
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            274,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013364
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            269,30
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013365
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            216,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013367
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            216,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013368
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            269,30
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013369
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            269,30
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013370
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,14
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013371
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,14
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013372
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,14
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013373
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,14
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013374
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            241,56
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013375
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            241,56
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013376
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            241,56
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013378
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            241,56
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013379
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            349,16
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013380
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            349,16
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013381
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            349,16
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013382
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            349,16
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013383
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            153,06

Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013384
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            153,07
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013385
Responsavel.: SANDRO ALLAN MACIEL PONTES -ME
CPF/CNPJ....: 003524731/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            213,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013386
Responsavel.: SOBALLOONS DECORACAO E ORG. DE
CPF/CNPJ....: 017470510/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            997,74
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013150
Responsavel.: JAIRO OLIVEIRA DE SALES
CPF/CNPJ....: 888195824-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.896,63
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014542
Responsavel.: SERVIO TULIO MOREIRA MATOS
CPF/CNPJ....: 070683954-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            192,15
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014870
Responsavel.: REGINALDO MUNIZ DE LIMA
CPF/CNPJ....: 176451234-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.763,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014394
Responsavel.: ROSA DO NILO CORRETORA DE 
SEGUROS D
CPF/CNPJ....: 001994566/0001-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.708,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015214
Responsavel.: EDILENE PEREIRA DO RIO - ME
CPF/CNPJ....: 003994192/0001-97
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.301,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015284
Responsavel.: MARCOS PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 002306374/0001-65
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.235,96
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015223
Responsavel.: MARIA DE LOURDES DE BARROS 
MONTEIRO
CPF/CNPJ....: 526696534-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.896,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014470
Responsavel.: CONTEMPORANEA CONSTRUCOES 
E SERVICO
CPF/CNPJ....: 012873740/0001-11
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         82.953,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015135
Responsavel.: M E COMERCIO E REPRESENTA-
COES LTDA
CPF/CNPJ....: 005092669/0001-74
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.066,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015330
Responsavel.: MEGARADIO TELECOMUNICACOES 
LTDA - M
CPF/CNPJ....: 004615157/0001-82
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.399,35
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015305
Responsavel.: CASA DA MOTO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 005672905/0001-21
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.249,23
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 015354
Responsavel.: JOSE HUMBERTO MAIA
CPF/CNPJ....: 109109994-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.953,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014728
Responsavel.: MARIA NAZARETH FERREIRA DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 007520224-74
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.421,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014580
Responsavel.: IVONE DE MATOS SOUZA
CPF/CNPJ....: 113901664-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.661,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014721
Responsavel.: WILLIAM WANDUY QUIRINO RAMALHO
CPF/CNPJ....: 481606104-59
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.000,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014420
Responsavel.: FRANCISCO JOSE FREITAS MARTINS
CPF/CNPJ....: 163345823-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.357,15
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014712
Responsavel.: GILBERTO ROSSI CICOTOSTE
CPF/CNPJ....: 015483248-09
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.883,54
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014629
Responsavel.: NADIA REGINA QUIRINO PAIVA 
SIQUEIRA
CPF/CNPJ....: 008712634-67
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.137,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014570
Responsavel.: JOSE ALMANY DA CUNHA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 583405304-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.952,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014502
Responsavel.: GABRIEL DO NASCIMENTO SOARES
CPF/CNPJ....: 162030894-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.783,70
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014734
Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos  PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  16/03/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.079,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014047
Responsavel.: MARIA DA PENHA PIMENTEL
CPF/CNPJ....: 016365246/0001-05
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            120,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013695
Responsavel.: PEDRO VAZ RIBEIRO NETO
CPF/CNPJ....: 000225854-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.312,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013770
Responsavel.: RM COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGO
CPF/CNPJ....: 006037934/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            517,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010156
Responsavel.: RM COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGO
CPF/CNPJ....: 006037934/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            241,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010157
Responsavel.: SANDRA MARCELLA MARQUES PAIVA
CPF/CNPJ....: 054707364-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013681
Responsavel.: SUELY CRISTINA ARAUJO LUCENA
CPF/CNPJ....: 917641224-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013875
Responsavel.: VALDIR ANDRE WADA-ME
CPF/CNPJ....: 011950311/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            131,65
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014185
Responsavel.: WALDEMAR DE ALBUQUERQUE 
ARANHA
CPF/CNPJ....: 030399534-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            138,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014196
Responsavel.: VALDIR ANDRE WADA-ME
CPF/CNPJ....: 011950311/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013412
Responsavel.: VALDIR ANDRE WADA-ME
CPF/CNPJ....: 011950311/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            363,99
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012906
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,  16/03/2016
----------------------------------------

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.: ANTENOR LUIZ FOCHESATO
CPF/CNPJ....: 047266694-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            442,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013732
Responsavel.: ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA 
073244
CPF/CNPJ....: 021627974/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014030
Responsavel.: ANA CLARA DA CONCEICAO BAL-
BINO DA S
CPF/CNPJ....: 021438892/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            298,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013604
Responsavel.: ATHOS OFFICES SERV ESCRIT E 
APOIO A
CPF/CNPJ....: 021852192/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013508
Responsavel.: FT COMERCIO DE CALCADOS E 
ROUPAS EI
CPF/CNPJ....: 019407225/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            673,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013589
Responsavel.: HOMESEG PRESTADORA DE SER-
VICOS EIRE
CPF/CNPJ....: 018561861/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            482,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014066
Responsavel.: ILZANET MEDEIROS DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ....: 004397182/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            243,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013220
Responsavel.: JOSE HERCILIO SUASSUNA MAIA
CPF/CNPJ....: 023545093/0001-35
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             50,94
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013411
Responsavel.: PAPYRUS MAISON COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 014781732/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.280,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010414
Responsavel.: MARIA NILVA MOREIRA PALITOT 
MORORO
CPF/CNPJ....: 308994434-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.541,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 014438
Responsavel.: MAXWELL WONS NEVES
CPF/CNPJ....: 004565910-95

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Março de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS 
- PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP. 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 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital disponível no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/

Cabedelo - PB, 15 de Março de 2016
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Março de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS 
NUTRICIONAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO. 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 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital disponível no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/

Cabedelo - PB, 15 de Março de 2016
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ITENS REMA-
NESCENTES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 18 de Fevereiro de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.12.001/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.12.001/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 
do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 10:00 
horas do dia 30 de março de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.12.001/2016, tipo “MENOR PREÇO”,  tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PER-
MANENTE (EQUIPAMENTO) PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO 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, 14 de março de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO  ADMINISTRATIVO Nº 00126/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0073/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
CONTRATADO: ANTONIO JACOB DE CARVALHO – CPF: 145.313.328-30
DA  RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual foi feita por acordo entre as partes, de 

forma amigável, demonstrada a conveniência para a Administração Pública.
JUSTIFICATIVA: A rescisão do Contrato nº 00126/2016,  referente Pregão Presencial nº 

0073/2015, cujo objeto  é  o Registro de Preços  para os serviços de locação de veículos com 
motoristas, a serem prestados por pessoa física ou jurídica, para atender as diversas secretarias 
do município de Cajazeiras - PB, conforme condições e especificações constantes no Termo de 
Referência,  foi solicitada através do Requerimento, datado de 22 de fevereiro de 2016, onde  o Sr. 
Antonio Jacob de Carvalho informa não ter mais interesse em dar continuidade a  prestação dos 
serviços objeto da licitação acima citada.

AVISO DE CANCELAMENTO
Comunicamos ao público em geral, repartições públicasfederais, estaduais, municipais e 

autarquias em geral, bancos, cartórios de notas eregistros de imóveis e a quem mais esta possa 
interessar, que a partir desta data, ficam CANCELADOStodos os poderes contidos no Instrumento 
de PROCURAÇÃO PÚBLICA, lavrado nas Notas do Cartório Garibaldi  -  9° Ofício de Notas, desta 
comarca, no livro sob n.°0703, às Fls.  027, datado de 16.03.2012, em que figura como Outorgante:  L  
R  CONSULTORIA E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.°   14.678.431/0001-16, devidamente 
representado pelo Sócio: RODRIGO DA SILVA FRANÇA, e como Outorgada: LUCIA DE FATIMA 
PAULINO AMORIM FRANÇA, todos já qualificados no instrumento de procuração acima mencionado.

João Pessoa, 10 de Março de 2016
RODRIGO DA SILVA FRANÇA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 10:30 horas do dia 29 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de fogos 
de artifícios. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 15 de Março de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS 
E REGIÃO - CNPJ: 09.319.062/0001-35

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO -
O Presidente desta entidade classista no uso de suas atribuições e em atendimento as normas 

estatutárias CONVOCA todos os associados quites e no gozo de seus direitos sindicais para com-
parecerem a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na Sede Própria do Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cajazeiras e Região, à Rua João de Souza Maciel, 
186, Bairro da Esperança, Cajazeiras - PB, neste dia 28/03/2016, às 17h00 em 1a convocação e não 
havendo quorum, às 19h00 em 2a convocação para em conformidade com o previsto no Estatuto 
Social desta entidade, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: LEITURA, ANÁLISE, DISCUS-
SÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO 
FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2015 INSTRUÍDO COM PARECER DO CONSELHO FISCAL. 

Cajazeiras - PB, 14 de março de 2016.
 Nelson Soares da Silva

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2015
O Prefeito do Município de Cabedelo, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

resolve:
Com base nos elementos constantes no processo correspondente e nos termos do relatório 

final apresentado pela Comissão Especial para Chamamento Público designada pela Portaria nº 
9.679/15 de 12 novembro de 2015, bem como observado parecer da Assessoria Jurídica, referente 
ao Chamamento Público nº 002/2015, que objetiva a pré-qualificação de empresas do ramo da 
construção civil, com comprovada capacidade técnica, interessadas na construção de Unidades 
Habitacionais, junto às instituições financeiras oficias federais, neste caso, Caixa Econômica Federal 
e/ou Banco do Brasil S/A, destinadas a famílias com renda brutal mensal de 03 (três) até 06 (seis) 
salários mínimos, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, no Loteamento Jardim 
Atlântico II, HOMOLOGAR o correspondente procedimento e ADJUDICAR o seu objeto a empresa 
COINPA - CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA. – EPP, CNPJ: 
07.323.388/0001-00, cuja proposta atende as exigências do Edital nº 002/2015, ficando a referida 
empresa convocada para assinatura do Termo de Seleção. Publique-se e cumpra-se. 

Cabedelo-PB, 14 de março de 2016.
WELLINGTON VIANA FRANCA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2015.12.038
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 018/2015, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 16 de fevereiro de 2016, o qual encontra-se 
em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente 
licitação para: OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO ME, CNPJ/MF nº 13.145.111/0001-38, em 
todos os itens do Pregão n.º 018/2015, processo Administrativo n.º 2015.12.038, no valor total de 
R$105.980,00(cento e cinco mil, novecentos e oitenta reais).

Mamanguape/PB, 02 de março de 2016.
MILTON DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR

Pregoeiro

AGROMERCANTIL URTIGAS S.A. – AMUSA – CNPJ N° 09.273.145/0001-30
OFERTA PÚBLICA

A diretoria da empresa AGROMERCANTIL URTIGAS S.A. e a acionista controladora da 
companhia, pessoa física Arlete Wanderley da Nóbrega Gayoso, CPF n° 839.285.294-04 e RG n° 
37.347 SSP/PB, vem de público informar que, em cumprimento as determinações aprovadas na 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/03/2015, está aberta a OFERTA PUBLICA para 
compra das ações decorrentes de incentivos fiscais, ainda circulando no mercado, nas seguintes 
condições: VALOR: R$10,83 (dez reais e oitenta e três centavos) por lote de mil ações, tomando-
-se por base o valor patrimonial de cada ação, apurado no balanço patrimonial da companhia 
conforme o patrimônio líquido apurado em 31/12/2014. PRAZO: A validade dessa oferta é de 180 
dias (cento e oitenta dias), a partir da data de publicação do edital. FORMA DE PAGAMENTO: A 
vista e em moeda corrente do país, logo após a efetivação da transferência das ações. Estado 
de direito das ações a serem negociadas Ações Preferenciais. O capital social é composto por 
1.578.458 ações ordinárias 1.582.678 ações preferenciais classe A, 1.887.959 ações preferências 
classe B. Os acionistas interessados em vender suas ações deverão remeter carta informando sua 
pretensão para o ENDEREÇO comercial da companhia, situado à Av. Senador Rui Carneiro, N° 
904 – Bairro Miramar – CEP 58.032-100 – João Pessoa – PB.  INDICADORES ECONÔMICOS E 
FINANCEIROS da empresa:

Indicadores  2014                             2013                                  2012
Receita Operacional Líquida 0,00                               0,00                                0,00
Patrimônio Líquido  54.690,80                      58.074,92                       61.459,04
Quantidade de ações  5.049.095                      5.049.095                       5.049.095
Valor Patrimonial das ações (lote 1000)            R$  10,83                 R$     11,50                    R$    12,17
Dividendos por ações                                                    0,00                              0,00                                 0,00
DECLARAÇÕES: A direção da empresa e a acionista controladora informam desconhecer 

qualquer fato ou circunstância não revelada ao Público, que possa influenciar de modo relevante a 
situação econômica e financeira da empresa. Endereço: Av. Senador Rui Carneiro, n° 904 – Bairro 
Miramar – CEP 58.032-100 – João Pessoa – PB. Em 11 de março de 2016. José Afonso Gayoso 
Filho – Diretor Presidente. Arlete Wanderley da Nóbrega Gayoso – Acionista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 012/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDES INTERNAS DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE COXIXOLA. Data de Abertura: 28/03/2016 às 09:30h. O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 14 de março de 2016.
José Aragonês Correia de Brito – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 013/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR 
DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 
LINK COM 10 MB FULL-DUPLEX DEDICADO. Data de Abertura: 28/03/2015 às 11:00h. O Edital 
pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel José das Neves, 
Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3306-1057/1058, no 
horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 14 de março de 2016.
José Aragonês Correia de Brito – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 014/2016, do tipo Menor Preço, objetivando é a Contratação de Serviços de Instrutor de Música. 
Data de Abertura: 28/03/2016 às 12:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, 
situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através 
do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 14 de março de 2016.
José Aragonês Correia de Brito – Pregoeiro
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Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB
Comissão Permanente de Licitação/CPL

Rua Virgíneo Veloso Borges, S/N,Lotes 22/23,Loteamento Jardim Miritânia, Santa Rita-PB
CEP 58300-410 E-mail: pmsr_licita@hotmail.com
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB
Comissão Permanente de Licitação/CPL
Rua Virgíneo Veloso Borges, S/N,Lotes 22/23,Loteamento Jardim Miritânia, Santa Rita-PB
CEP 58300-410 E-mail: pmsr_licita@hotmail.com
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº034/2016. Processo nº 050/2016.Dispensa nº 003/2016.Contratante: Prefeitura 

Municipal de Santa Rita/PB. Contratada:Associação de Ensino Superior Santa Terezinha – Facet 
Concursos. CNPJ:70.223.060/0001-59.Objeto:Prestação de serviços para organização, recruta-
mento e seleção na realização de Concurso Público para o Município de Santa Rita/PB.Valor: R$: 
360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais).Vigência:Até 31/12/2016. Fundamentação Legal:Art. 24, 
Inciso XIII, da lei nº 866/1993 e suas alterações posteriores.Dotação Orçamentária:Outras receitas 
não primárias (112).Data da assinatura: 11 de Marçode 2016.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Constitucional                                                                                                                              

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 010/2016

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE URNAS FÚNEBRES COM TRASLADO, DESTINADOS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
CONTRATADO: OTACÍLIO COSTA DO NASCIMENTO ME
CNPJ/MF nº 13.145.111/0001-38
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 105.980,00 (cento e cinco mil, novecentos e oitenta reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 0209-SEC. DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0505.2.042 

- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS -  33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – 33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA.

Mamanguape, 02 de março de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60006/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 15 de Março de 2016

DENYZE GONSALO FURTADO - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 025/2016, que objetiva: Aquisição de arroz 
e peixe; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Raimundo Adelmar 
Fonseca Pires - R$ 80.730,00.Fica o licitante convocados no prazo de até 05 dias para assinatura 
do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 
7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 15 de Março de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito
                             

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 018/2015, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 16 de fevereiro de 2016, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 018/2015, realizado pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 16 de fevereiro de 2016, o qual encontra-se em total 
conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente licitação 
para a empresa: OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO ME, CNPJ/MF nº 13.145.111/0001-38, em 
todos os itens do Pregão n.º 018/2015, processo Administrativo n.º 2015.12.038, no valor total de 
R$ 105.980,00 (cento e cinco mil, novecentos e oitenta reais).

Gab. da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, 02 de março de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:30 horas do dia 30 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE MARMORE E GRANITO, 
DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAJAZEIRAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 03 de Fevereiro de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 30 de 
Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE PNEUS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 15 de Março de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Presidente da CPL, devidamente autorizada pela 
Portaria n.º 001/GP/2016, de 04/01/2016, torna público que fará realizar a Licitação: TOMADA 
DE PREÇO Nº 001/2016. OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço de 
engenharia civil na Construção da Sede do Programa da Bolsa Família no Município de Assunção-
-PB, de acordo com a planilha orçamentária de custo. DATA DA ABERTURA: 04 de abril de 2016. 
HORÁRIO: 14h:30mn (quatorze horas e trinta minutos). Local: Sala de Reuniões da CPL - Sede da 
Prefeitura a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 
123/06. EDITAL: A ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede na CPL.

Assunção-PB, 14 de março de 2016.
João Paulo Galdino de Souza

Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Presidente da CPL, devidamente autorizada pela 

Portaria n.º 001/GP/2016, de 04/01/2016, torna público que fará realizar a Licitação: TOMADA 
DE PREÇO Nº 002/2016. OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço de 
engenharia civil na Construção de uma (01) Unidade Básica de Saúde (Porte I), no Município de 
Assunção/PB, de acordo com a planilha orçamentária de custo (Proposta Nº 11383748000115001). 
DATA DA ABERTURA: 06 de abril de 2016. HORÁRIO: 14h:30mn (quatorze horas e trinta minutos). 
Local: Sala de Reuniões da CPL - Sede da Prefeitura a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, 
Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. EDITAL: A ser adquirida por cópia ou CD 
virgem na sede na CPL.

Assunção-PB, 14 de março de 2016.
João Paulo Galdino de Souza

Presidente

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO Nº 092/2015
Dispensa de Licitação Nº 001/2015. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: José 

Evandir Alves dos Santos CPF nº 752.737.804-20. Fundamento Legal: Este contrato reger-se-á pela 
Lei Federal nº 8.666/93. Considerando os bons préstimos dos serviços prestados pelo contratado 
e a necessidade de continuação dos serviços, fica justificada a prorrogação da vigência em tela. 
Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou de 21/10/2015 
a 21/01/2016, para a nova vigência que de 21/01/2016 a 21/04/2016. Ficam ratificadas todas as 
demais cláusulas contratuais que não foram modificadas. Data da Ass.: 11/01/2016. Partes Ass.: 
Rafael A. de F. Oliveira (Prefeito) e José E. A. dos Santos (Proprietário).

Assunção - PB, 11 de janeiro de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2016

O MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB  torna público para conhecimento dos interessados nos termos 
da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens móveis 
inservíveis, nº 001/2016 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor José 
Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015. O leilão será realizado no dia 08/04/2016 às 9:00 
horas na Garagem da Prefeitura Municipal. Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL 
no prédio sede da Prefeitura Municipal ou com o Leiloeiro Oficial (83) 99828-7888 | 98883-9051 ou 
no site: www.abrantesleiloes.com.

Sapé/PB, 11 de Março de 2016.
Flávio Roberto Malheiros Feliciano 

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 12:00 horas do dia 30 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA FABRICAÇÃO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 02 de Março de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:00 horas do dia 30 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TUBOS 
DE CONCRETO (MANILHAS). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 10 de Março de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

A PREFEITURA MUNICPAL DE RIO TINTO – CNPJ/CPF N.° 08.899.940/0001-76 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ins-
talação n.° 378/2016 em João Pessoa, 25 de fevereiro de 2016 – Prazo: 180 dias. Para a atividade 
de: Unidade Básica de Saúde - UBS Na(o) – RUA PRINCIPAL, POVOADO DE PRAIA DE CAMPINA 
Município: Rio Tinto – UF: PB. Processo: 2015-002879/TEC/LI-4063.

 Rio Tinto - PB, 02 de março de 2016
Severina Ferreira Alves

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
REFERENTE: DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

– PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2016
Prezados Senhores,
Ficam as empresas participantes do processo NOTIFICADAS da decisão do recurso impetrado 

pela empresa MAYER & GUIMARÃES LTDA ME, com a seguinte ementa:
RESOLVE
Julgar pelo IMPROVIMENTO do Recurso Administrativo, interposto pela licitante MAYER & 

GUIMARÃES LTDA ME¸ com base no Parecer da Assessoria Jurídica, em relação a inabilitação 
da referida empresa. Sendo assim decide MANTER o resultado de inabilitação, conforme ATA 001 
datada de 23/02/2016. Itapororoca, 15 de Março de 2016.

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA-Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:15 horas do dia 30 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empre-
sa especializada para fornecimentos de urnas funerárias com translado. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 15 de Março de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Refeições 
diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 15 de Março de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 15:30 horas do dia 30 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 32941112.

Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 15 de Março de 2016
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Frei Damião de Bozzano, 007 - Centro - Itapororoca - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Empresa especializada na 
realização de Exames de alta e média complexidade tipos Ressonâncias, Cintilografias.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (83) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 15 
de Março de 2016

TARCISIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00013/2016.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Construções, Hidráulicos e Elétricos, para suprir as neces-

sidades de demanda das diversas Secretarias deste município.
ABERTURA: 08/03/2016 as 08h15min.
JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer da Assessoria Jurídica, por interesses públicos
DATA: 11/03/2016.

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00006/2016.
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Informática diversos para melhor funciona-

mento e atendimento dos diversos setores da Administração Municipal, inclusive Fundo Municipal 
de Saúde de Itapororoca.

ABERTURA: 23/02/2016 as 14h00min.
JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer da Assessoria Jurídica, por interesses públicos
DATA: 11/03/2016.

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Contratação 
de Empresa para o fornecimento de material de expediente destinados as Secretarias deste Mu-
nicípio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAPELARIA ROCHA 
LTDA - R$ 172.286,00.

Aroeiras - PB, 10 de março de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. O EXCELENTÍSSIMO DESEM-
BARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, RELATOR DO RECURSO DE 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000065-79.2015.815.0000, EM VIRTUDE DE LEI, ETC. Faz 
saber a todos quanto o presente virem, dele conhecimento tiverem ou aquém interessar possa, 
que tramita perante este Egrégio Tribunal, o recurso acima indicado, interposto perante esta Corte 
de Justiça pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., contra decisão do Juízo da Vara Única 
da comarca de São João do Cariri, lançada nos autos ordinária de nº 0000017-82.2006.815.0341 
ajuizada em face de ARAPUÁ LATICÍNIOS E AGROPECUÁRIA LTDA E JOÃO MURILO E SILVA 
PESSOA, e, tendo em vista os termos do Despacho lançado no recurso acima identificado, MANDA 
expedir este EDITAL, para que os agravados, ARAPUÁ LATICÍNIOS E AGROPECUÁRIA LTDA E 
JOÃO MURILO E SILVA PESSOA, por seus representantes legais, no prazo de 10 (dez) dias, que-
rendo, através de advogado, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 
0000065-79.2015.815.0000, na forma do Art. 527, V, do Código de Processo Civil. Dado e passado, 
na Gerência de Processamento do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, ao 
1º (primeiro) dia do mês de março de 2016 (dois mil e dezesseis). Eu, Edith Rachel Neves Monteiro, 
supervisora da GPRO, o digitei, fiz imprimir e assino. Des. Marcelo da Fonseca Oliveira. Relator. 

COMARCA DA CAPITAL. 4ª. CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. Processo: 
00013620-24.2008.815.2001.Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO MM. Juiz de Direito da vara su-
pra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que perante este Juízo da 4ª Vara Cível, processa-se uma Ação Ordinária de Monitória, 
Processo nº 00013620-24.2008.815.2001, promovida por  BANCO DO NORDESTE  DO BRASIL 
S/A, em que foi determinada a citação da empresa COORPOS - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO 
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o nº 00.141.066/0001-00 e os seus fiadorores Sr. George Priston 
de Assis, CPF nº 188.642.604-04 e Edmilson Abdias dos Santos, CPF nº 568.869.264-20 que se 
encontram em lugar incerto e não sabido, pelo  presente edital CITA os acima mencionados, para, 
pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 412.125,85 (quatrocentos e doze mil, cento e 
vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), acrescido dos encargos  financeiros apurados até o 
cumprimento da obrigação ou querendo, oferecerem respostas aos termos da Ação supracitada, 
no prazo do Art.232 do CPC, sob pena de não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos,  
como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor no pedido inicial. E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) expedir o presente edital, que será publicado 
no Diário da Justiça, e afixado  no local de costume. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade 
de João Pessoa, aos 08 dias do mês de março do ano de 2016. José Herbert Luna Lisboa, MM. 
Juiz de Direito na 4ª Vara Cível, Eu, Francisco Assis de Medeiros Filho, Técnico Judiciário, o digitei 
e subscrevo. José Herbert Luna Lisboa Juiz de Direito.

 COMARCA DA CAPITAL. 4º CIVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. Processo: 
0026746-39.2011.815.2001. Ação: Procedimento Ordinário. O MM. Juiz de Direito da vara supra, 
em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que perante este juízo da 4º Vara Cível, processa-se uma Ação Ordinária de Cobrança, 
Processo nº 0026746-39.2011.815.2001, promovida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
S.A., em que foi determinada a citação da ESTAÇÃO FASHION CONFECÇÕES LTDA, CNPJ sob 
o nº 09.102.167/0001-38 e o seu fiador, Sr. Josemar Costa da Silveira que se encontra em lugar 
incerto e não sabido, pelo presente Edital CITA os acima mencionados, para, querendo oferecerem 
respostas aos termos da ação supracitada, no prazo de 15 dias, Arts. 232 do CPC, sob pena de 
não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 
autor no pedido inicial. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o (a) Meretíssimo 
(a) Juiz(a) expedir o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça, e afixado em local 
de costume. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, aos 29 dias do mês de 
fevereiro de 2016. José Herbert Luna Lisboa, MM. Juiz de Direito na 4º vara cível, Eu, Francisco 
Assis de Medeiros Filho, Técnico Judiciário, o digitei e subscrevo. 

COMARCA DA CAPITAL. 16º CIVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. Processo: 
0089070-31.2012.815.2001 . Ação Monitória. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude da 
lei, etc. Faz saber que tramita perante a 16º Vara Cível da Capital, ação Monitória proposta pelo 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor da FARMÁCIA CABO BRANCO  LTDA, CNPJ. 
10.838.553/0001-71, e contra ROBERTO DA COSTA RAMOS, brasileiro, viúvo, empresário, CPF. 
492.929.514-91, atualmente residindo em local incerto e não sabido. O presente edital tem por 
finalidade a citação dos promovidos acima descritos, para que paguem a quantia descrita na inicial, 
no prazo de 15 dias, ou ofereçam Embargos, no mesmo prazo, sobe pena de constituir-se de pleno 
direito o Título Executivo Judicial. Consigne-se que, oferecidos embargos, fica suspensa a eficácia 
do mandado inicial e que, sendo este cumprido no prazo determinado, ficam os promovidos isentos 
de custas processuais e honorários advocatícios. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. A Dra. GIULIANA MADRUGA BATISTA DE 
SOUZA FURTADO, MM. Juíza de Direito na 12º vara Cível da Comarca de João Pessoa, Capital 
do Estado da Paraíba, em virtude da lei, etc...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital lerem 
ou dele tiverem conhecimento que, perante este juízo e cartório da 12º vara cível, se processam os 
termos de uma Ação de Execução por Título Extrajudicial, processo nº 0108202-74.2012.815.2001, 
promovida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., Sociedade de Economia Mista, contra 
Brasilino Borges e Restaurantes Ltda. E é o presente, para CITAR os executados a seguir: MA-
NASSES BRASILINO BORGES, brasileiro,empresário, solteiro, CPF/MF sob o nº 039.015.404-07 
e RG sob o número nº 2844558 SSP/PB, JARDIEL BRASILINO BORGES, brasileiro, empresário, 
casado, CPF/MF sob o nº 046.892.504-05 e RG sob o número 28562012 SSSDS/PB e NIEDRIA 
OLIVEIRA RIBEIRO BORGES, brasileira, casada, CPF/MF sob o nº 081.865.224-17 e RG 3110915 
SSDS/PB, todos, atualmente em lugares incertos e não sabido, para pagarem a quantia de R$ 
47.088,81 (quarenta e sete mil e oitenta e oito reais e um centavo), no prazo de 03 dias ou apre-
sentar Embargos à Execução, no prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 652 e 738 do CPC, cujo 
despacho foi o seguinte: “ Vistos, etc. Expeça-se Edital de Citação, com prazo de 20 dias”. E, para 
que chegue ao conhecimento do interessado e não possa, no futuro, alegar ignorância, expedi o 
presente e outros iguais que serão publicados e afixados na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2016. Eu, 
Alessandra Siomara Leite Rebouças Donato, Analista Judiciário, digitei-o e subscrevi. GIULIANA 
MADRUGA BATISTA DE SOUZA FURTADO. Juíza de Direito.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de lavagem - tipo 
lava jato - dos veículos e máquinas pertencentes a frota municipal e locados. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 15 de Março de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECES-

SIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PELO SRP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00041/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.06.10.301.2010.2011; 
02.06.10.301.2010.2036; 02.06.10.302.2011.2012; 02.06.10.302.2011.2019; 02.06.10.302.2011.2040; 
02.07.10.301.2010.2013; 02.07.10.302.2011.2035; 02.07.10.303.2010.2017 Elementos de Despe-
sa: 3.3.90.32.01 - Material de Distribuição Gratuita / 33.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo 
/ 33.90.30.01 – Medicamentos VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00001/2016 - 02.02.16 - A COSTA 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 474.249,98. Aroeiras 
- PB, 02 de fevereiro de 2016.

MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DE CONSUMO E PERMANEN-

TE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FMS. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00042/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 
02.06.10.301.2010.2011; 02.06.10.301.2010.2036; 02.06.10.302.2011.2012; 02.06.10.302.2011.2019; 
02.06.10.302.2011.2040; 02.07.10.301.2010.2013; 02.07.10.302.2011.2035; Elementos de Despe-
sa: 3.3.90.32.01 - Material de Distribuição Gratuita / 33.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00002/2016 - 02.02.16 - L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
- ME - R$ 316.153,82

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
para o fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes e derivados de petróleo; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Aroeiras - PB, 10 de março de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2016

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00002/2016. OBJETO: Contratação de empresa para 
o fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes e derivados de petróleo destinados ao ab. 
ABERTURA: 08/03/2016 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 10/03/2016

Aroeiras - PB, 10 de março de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa(s) para realização de seminários, palestras, oficinas pedagógicas, assessoramento técnico-
-pedagógico; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARPEDIEM 
ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL CURSOS E EVENTOS EIRELI ME - R$ 27.000,00; CENTRO DE 
FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCAÇÃO LTDA - R$ 45.800,00; MAGNO HEBREUS BELCHIOR 
PIRES - ME - R$ 127.105,00.

Aroeiras - PB, 10 de março de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2016

OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento de material de expediente destinados as 
Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.01.04.122.2001.2002; 02.02.04.122.2001.2004; 
02 .03 .04 .123 .2005 .2005 ;  02 .04 .08 .122 .2003 .2006 ;  02 .04 .08 .243 .2006 .2007 ; 
02.05.08.243.2006.2030; 02.05.08.244.2006.2009; 02.05.08.244.2006.2038; 02.05.08.244.2006.2044; 
02.05.08.244.2006.2045; 02.06.10.301.2010.2011; 02.06.10.302.2011.2012; 02.06.10.302.2011.2019; 
02.06.10.302.2011.2040; 02.07.10.301.2010.2013; 02.07.10.302.2011.2035; 02.08.12.361.2009.2021; 
02.08.12.361.2009.2022; 02.08.12.361.2009.2047; 02.0812.365.2009.2023; 02.08.12.366.2009.2034; 
02.09.13.392.2015.2025; 02.09.27.122.2001.2024; 02.09.27.812.2015.2026; 02.10.04.122.2001.2027; 
02.10.15.452.2018.2041; 02.11.04.122.2001.2028; 02.11.20.601.2022.2031; - Elementos de Despe-
sa: 33.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00008/2016 - 15.03.16 
- PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 172.286,00

Aroeiras - PB, 15de marçode 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO PREGÃO 361/2015
PROCESSO Nº 19.000.014581.2014
Comunicamos, a quem interessar, que o Pregão Presencial  nº361/2015 ((Registro de preços 

para contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e aplicação 
de peças, componentes e acessórios na aeronave helicóptero modelo as 350 B2 fabricado pela 
EUROCOPTER), destinado a Secretaria da Segurança e Defesa Social - SEDS, marcado para o 
dia 22/03/2016 as 09h, fica adiado  para  o dia 30/03/2016 as 09h. Solicitamos aos licitantes que 
acesse o site. para adquirir um novo Edital. www.centraldecompras.pb.gov.br 

CGE: Nº15-01677-6
               João Pessoa, 15 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
 Gerente Executiva de licitação

       

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N033/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 31/03/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de hortifrutigranjeiro, destinado ao Hospital Regional de 
Emergência e Trauma de Campina Grande PB- HRETCG, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 16-00170-1
                                                                                    João Pessoa, 15 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

                                                           
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.002/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.002/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Cam-
pina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará 
às 08:00 horas do dia 05 de abril de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É REFORMA 
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMARO DA COSTA BARROS, DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Infor-
mações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 11 de março de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.003/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.003/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 
08:00 horas do dia 06 de abril de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 
MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A REFORMA DO 
MURO DA ESCOLA DE ARTES AUREA MOURA NO  DISTRITO SÃO JOSÉ DA MATA DO MUNI-
CÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Informações e obtenção do EDITAL à Rua 
Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 11 de março de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.004/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.004/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Cam-
pina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará 
às 08:00 horas do dia 07 de abril de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A REFORMA 
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ DE CARVALHO, DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  Infor-
mações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 11 de março de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

Câmara Municipal de Cajazeiras
Aviso de Licitação

Pregão Presencial  nº    03/2016
Objeto:  Contratação de prestação de serviços radiofônicos para divulgação de aviso, notas 

e atos administrativos e atividades legislativas da Câmara Municipal de Cajazeiras. Abertura: às 
11:00 horas do dia 29/03/2016.   A entrega do edital e maiores informações na rua Praça Ana de 
Albuquerque, S/N - Centro - Cajazeiras – PB.

 Cajazeiras, 15 de marços de 2016.
 FRANCISCA QUEIROGA DA SILVA

Pregoeira Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
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